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 „Internet byl stvořen k dodávání hudby.“ 
Steve Jobs, CEO Apple, 2003 
 
 

   „Pokud kontrolujete obsah, na formě distribuce nezáleží.“ 
   jméno neuvedeno, ředitel mezinárodní nahrávací firmy, 1999 
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 Zpracovávat aktuální témata je svým způsobem zrádná práce. Vývoj často 
běží tak rychle, že je třeba sledovat s očima na stopkách a rychle se orientovat v 
nových situacích. A i když se to daří, stejně hrozí, že napsané nejenže zastará, ale 
také že následující vývoj třeba ukáže naprostý opak toho, co soudí autor. Současný 
hudební trh oplývá přesně těmito charakteristikami. Je dynamický, fascinující a 
stojí na prahu nové doby. Ještě před patnácti lety přitom platil za stabilní oblast 
s obratem 40 miliard ročně, s jasnou strukturou a rozložením sil. Jen o pár let 
později se ale vše otočilo. Stal se jedním z prvních velkých mediálních sektorů, 
který se dostal do krize spojené s nástupem internetu. Prodeje zaznamenaly velmi 
prudký pád a jakékoliv zpeněžení v novém virtuálním prostředí se nedařilo. 
 Díky tomu, že se hudba začala prodávat a šířit jako informace, digitální kód., 
prochází nyní celá struktura hudebního průmyslu výraznou změnou, která se 
odehrává na úrovni produkce, distribuce i spotřeby. Moje práce se zaměřuje na 
prostřední článek, tedy distribuci. Není to tak, že právě v ní by se nutně odehrávaly 
radikálnější změny než v oblastech ostatních. Rovina distribuce je ale velmi 
zajímavá tím, že právě okolo ní se formuje nový masivní trh. 
 V historii nenajdeme období, kdy by v tak krátké době podléhal trh s 
hudbou takovým výrazným změnám a udržet si nadhled proto není zcela 
jednoduchá věc. V textu jsem se proto snažil držet dvou zásad. Zaměřit se 
především na koncepční charakter změn, které ovlivňují povahu a specifika trhu, a 
popisovat tyto změny nenormativně. Zatímco velké množství literatury obviňuje 
hudební průmysl z nenasytnosti (ukázkově například McLeod 2005), 
manažerských selhání a strategických chyb a často i s lehkostí vysvětluje, co mohlo 
být bezbolestně vykonáno jinak, přijde mi vhodnější zamyslet se zcela pragmaticky 
nad principy nového systému a zákonitostmi, které ho k nim dovedly. Mou ambicí 
je podat historický přehled, popsat mechanismy, které ovlivnily přechod do 
digitálního prostředí, a v kontextu vysvětlit nové distribuční principy. Kde to je 
možné, tam se pokouším dokládat příklady, jmenovat firmy, uvádět reálné situace. 
 Práci jsem si rozdělil na osm hlavních tematických kapitol. Hned v té druhé, 
následující se pokusím popsat prostředí digitální hudby jako prolnutí dvou světů, 
z nichž každý má svoje obchodní a organizační principy. Prvním je svět 
informačních technologií, který svým rostoucím vlivem vytvořil novou tržní oblast 
nazývanou „informační ekonomika“. Druhou oblastí je hudební průmysl jako 
specifický druh kulturního průmyslu. Obě tyto oblasti se na trhu s digitální hudbou 
propojují, což dává vzniknout novým způsobům uvažování o struktuře trhu a 
povaze obchodu. Třetí kapitola se zabývá jevem nazývaným mediální konvergence. 
V rámci něho začal zhruba v sedmdesátých letech pozoruhodně narůstat podíl 
zisku z obchodu s hudebními právy a nastoupený trend pokračuje díky rozvoji 
internetu s obrovskou intenzitou. Čtvrtá kapitola patří vývoji digitální distribuce a 
jejích maloobchodních prodejních strategií. 
 Pátou kapitolou potom začíná část věnovaná třem tematickým celkům 
spojeným s přechodem k digitální distribuci. První přichází na řadu otázky 
ekonomické a obchodní jako oceňování a cena, druh směňovaného zboží, způsoby, 
jakými se společnosti vyrovnávají s rozdílným oceněním zboží. Šestá kapitola se 
zaměří na současnou strukturu autorských práv, na problém licencování 
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v evropském digitálním prostoru, který je našim zeměpisným šířkám velmi blízký. 
Zatímco totiž autorská práva jsou vytvářena a administrována na národní úrovni, 
internet umožnil velice efektivní komunikaci napříč jednotlivými státy či 
kontinenty. Pro obchod s digitální hudbou má toto významné důsledky. V sedmé 
kapitole se následně dostane na organizační změny a přeměny tvorby hodnoty na 
trhu s digitální hudbou, které vznikly jako přímý důsledek prolnutí světa 
informačních technologií a komunikací a světa hudebního trhu. 
 Jako poslední je uveden krátký přehled nedlouhé historie a současnosti 
digitální distribuce hudby v České republice.  
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 Ve světě digitální hudby se střetávají dva systémy, které se po většinu své 
existence vyvíjely odděleně. Některé principy mají podobné, některé prvky jejich 
struktury jsou si blízké, v mnohých se ale liší. Jednomu z nich se říká informační 
ekonomika, druhý se nazývá hudební průmysl a vychází z ekonomiky kulturních 
průmyslů. 

 
 
 Na konci čtyřicátých let se v Bellových laboratořích ve Spojených státech 
poprvé objevil termín „informace“. S novým pojmem přišel matematik Claude 
Shannon, pro něhož informace neznamenala nic konkrétní, popsal ji jen jako 
matematické kvantum, pravděpodobnostní funkci. Snad právě díky tomu, že takto 
pojatá „informace“ neměla žádné materiální spojení a žádný fixovaný význam, 
nabídla velmi široké možnosti využití. Za šedesát let se jeho termín rozšířil natolik, 
že dnes dokonce mluvíme o informačním věku nebo informační společnosti 
(Hayles 1999: 18). Široce používané slovo „informace“ dostává stále nové definice. 
Podle Shapira a Variana (1999: 3), kteří předkládají zřejmě tu nejširší, máme za 
informaci považovat naprosto všechno, co lze digitalizovat. 
 Slovo „informační“ ovšem nerezonuje jen na úrovni společnosti, nýbrž i 
oblasti ekonomiky. Speciálně v posledním desetiletí vznikly mnohé nové slovní 
obraty a odvážné předpovědi budoucnosti obchodu. Objevovaly se termíny jako 
internetová ekonomika, síťová ekonomika, digitální ekonomika nebo nová 
ekonomika, které jakkoliv znějí odlišně, vyjadřují v zásadě to samé: změny, které 
přišly s nástupem počítačových technologií, softwaru a nových komunikačních 
médií založených na digitálním kódování dat (Stelzer 2000). 
 Pojem informační ekonomika v sobě zahrnuje nejen informaci, ale zároveň i 
technologii, která ji obklopuje. Jakákoliv informace totiž získává sílu jen s tím, že 
existuje určitá technologie a takto formovaný digitální svět se stává prostorem 
obchodu. Přechod existujících trhů na virtuální kolbiště internetu nebo vznik 
naprosto nových odvětví tedy do velké míry zaleží i na materiální infrastruktuře, 
která obsah/informaci zprostředkovává (Shapiro, Varian 1999: 6). Jejím základem 
jsou dva relativně nedávné vynálezy, počítač a datové sítě. 

 
 
 Počítač se stal jedním z nejdůležitějších vynálezů dvacátého století 
především díky dvěma charakteristikám, z nichž obě jsou základem dnešní podoby 
informační ekonomiky.  Zaprvé přinesl společnou reprezentaci. Podoba informací 
ve fyzickém světě se různí a je specifická pro každý druh informace. Text je 
reprezentovaný znaky na papíře, zvuk je vlnění v plynu, obraz je světelný vzorec. 
Poprvé v počítači získaly všechny informace jednotný systém reprezentace. Její 
jednotkou se stal „bit“, abstraktní atom informace, který může nabývat dvou 
hodnot: nuly nebo jedné. Bity můžou řetězit a vytvářet tak soubory, jimiž je 
v zásadě možné vyjádřit libovolné množství informace (Messerschmidt 1996). 
Druhým významným příspěvkem počítače byla idea jasného rozdělení funkčnosti a 
fyzického uskutečnění. Fyzické zařízení označované jako hardware totiž samo o 
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sobě neurčuje svou funkci ani způsob užití. K tomu slouží teprve série instrukcí 
zaznamenaná v podobě bitů, která se nazývá software. 
 Současná podoba informační ekonomiky stojí do velké míry na dvou 
vynálezech poválečného technologického průmyslu. Když na začátku čtyřicátých 
let začala raketově růst poptávka po telefonech, lidé v Bellových telefonických 
laboratořích si spočítali, že tímto tempem budou jejich ústředny během několika 
let spotřebovávat veškerou elektřinu vyrobenou v USA. K usměrňování 
elektrického signálu tehdy používali první počítače založené na elektronkách, 
energeticky náročných vakuových baňkách, které se podobaly žárovkám. Začala se 
proto hledat nová úspornější řešení, aby mohly být nahrazeny něčím úspornějším. 
Výsledkem byl v roce 1947 vynález tranzistoru, který spotřebovával jen zlomek 
energie. Velmi brzy nato začaly tranzistory využívat i další společnosti a v roce 
1956 jím poprvé vybavily počítač (Ayres, Williams 2004: 317). 
 Světem raných počítačů následně v roce 1959 zahýbal vynález 
integrovaného obvodu neboli čipu. Zatímco rané počítače obsahovaly velké 
množství tranzistorů pospojovaných ještě větším počtem drátů, v čipu se veškerá 
původně kabelová spojení vypájela do desky. Společnost nazvaná Intel pak v roce 
1970 představuje první mikroprocesor nazvaný Intel 4004, komplexní jednotku 
pro příjem a zpracovávání dat, která obsahuje 2300 tranzistorů (Ayres, Williams 
2004: 318). Ta nejkomplikovanější zapojení se od tohoto okamžiku prodávají už 
pospojovaná jako jeden kus s obrovskou úsporou prostoru. Pod vlivem 
mikroprocesoru se počítače začínají zmenšovat a najednou jsou použitelné i 
v malých kancelářích. Vzhledem k tomu, že ta nejsložitější technická zapojení byla 
teď už předpřipravená v rámci čipu, otevřela se výroba mnohým mladým 
podnikatelům, mezi nimi i Stevu Jobsovi, který v roce 1976 zakládá firmu Apple a 
doslova tak vytváří trh s osobními počítači (Ayres, Wiliams 2004: 319-320). Jak 
později uvidíme, stejná firma měla o tři desetiletí později zásadní vliv na vznik trhu 
s digitální hudbou. 
 Z pohledu průmyslu informačních technologií znamenaly osobní počítače 
důležitý zlom. Na rozdíl od původních objemných počítačů byl již tento v rukou 
samotných uživatelů a implicitně obsahoval i software pro zpracování rutinních 
základních úkolů, nazvaný operační systém. Takto prodávaný počítač se stal 
platformou pro specializované softwarové aplikace. Vývoj software se poté rychle 
ukázal jako velice lukrativní sektor v oblasti výpočetní techniky. V éře velkých 
střediskových počítačů byl vývoj softwaru, tedy obsahu, pevně spojen s výrobci 
hardwaru, tedy technologického prostředí. Operační systémy vyráběly stejné firmy 
jako počítače samotné, informace a technologická infrastruktura tehdy existovaly 
jako jedno. Od vzniku osobních počítačů se ale začalo ukazovat, že samotná 
informace bude hrát velmi důležitou obchodní roli (Ayres, Williams 2004: 320-
321). 

 
 
 V informační ekonomice se kromě počítače pracuje také s pojmem 
komunikačních sítí. Zatímco klasická ekonomika je ekonomikou rozsahu, 
informační ekonomika je „ekonomikou sítí a pozitivní zpětné vazby“ (Shapiro, 
Varian 1999: 173). Efekt „pozitivní zpětné vazby“ předpokládá, že větší sítě jsou 
pro uživatele více atraktivní než sítě malé a hodnota připojení se k síti závisí na 
počtu lidí, kteří jsou k síti již připojeni. Pokud chceme získat informaci, budeme ji 
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spíše hledat v síti větší, protože tam se zvyšuje šance na nalezení. Robert Metcalfe 
v osmdesátých letech dokonce vyslovil domněnku, že hodnota telekomunikačních 
sítí roste exponenciálně k počtu jejich členů (Hendler, Golbeck 2008: 1). 
 Už od vzniku počítačů předvídali vizionáři, že počítačové a komunikační 
technologie se spojí. Dlouho ale tyto dvě linie zůstávaly striktně oddělené. Počítače 
byly digitální a sloužily ke zpracování dat, telekomunikace byla analogová a 
sloužila k přenosu informací. Obě oblasti byly navíc často určeny ke 
specializovaným funkcím i v rámci svých možností. Telekomunikace měla své 
oddělené terminály jako televizi nebo rádio, počítače se dělily na zpracovatele 
textu či kalkulátory (Messerschmidt 1996). 
 K prolnutí těchto dvou oblastí došlo už na konci šedesátých let a počítač se 
tak pozvolna měnil na telekomunikační zařízení, které dokáže přenést libovolný 
soubor bitů z jednoho místa na druhé. Vznikla nová infrastruktura pro distribuci 
softwarových produktů a spolu s tím vyrostla komunikační platforma založená na 
multimedialitě. Díky společné reprezentaci informačního jazyka totiž dovolovala 
skladovat a přenášet veškeré druhy médií včetně jejich kombinací, tedy i hudbu. 
Právě rozpuk síťových komunikačních systémů stál za vznikem nového druhu 
podnikání s poskytováním mediálních informací, jimž se začalo vágně říkat 
„obsah“.  
 

 
 
 Ve stejné době jako počítač se začal rodit i moderní trh s nahranou hudbou. 
Edison sice svůj zvukový váleček vynalezl již na konci devatenáctého století, trvalo 
ale až do padesátých let minulého století, než se prodej nahrávek dočkal opravdu 
výrazného nárůstu. Tento boom bývá často dáván do souvislostí se vznikem žánru 
rock’n‘roll, v pozadí nicméně stálo hned několik dalších podpůrných důvodů. 
Západní svět se tehdy dočkal rapidního zvýšení životní úrovně, rostla spotřeba 
domácností a dorůstala i první generace poválečné mládeže, která si finančně 
mohla dovolit utrácet za zábavu. 
 Za posledních šedesát let zažil takto nastartovaný hudební průmysl 
obrovský nárůst co do objemu prodávané hudby. Například v USA, kde byl vývoj 
vždy vidět nejradikálněji, se dokonce mezi lety 1980 až 2000 zvýšila celková 
hodnota prodeje čtyřikrát (viz Graf 2.1). Teprve před rokem 2000 se tento růst 
zastavil a byl vystřídán velmi prudkým poklesem. Ten bývá nejčastěji vsazován do 
souvislostí s rozšířením informačních technologií, speciálně vysokorychlostního 
internetu, a s novými způsoby distribuce hudby, které tyto technologie umožnily.  
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Graf 2.1: Prodej hudebních nahrávek v USA (v milionech dolarů) 

 

Zdroj: Gronow 1983, Ziemann 2002, RIAA 2009, RIAA 2010, Burnett 1997 

 

 
 
 Z hlediska obchodu se hudební průmysl vyznačuje určitými specifiky, 
z nichž většinu sdílí s širším obchodním sektorem nazývaným kulturní průmysly. 
Mezi ně patří například i filmový nebo reklamní průmysl. Celé fungování 
kulturních průmyslů výrazně formuje režim autorskoprávní ochrany, který 
vlastníkům práv kulturních děl poskytuje časově omezený monopol na prodávání 
konkrétního produktu. Wikström (2010: 21) při této příležitosti upozorňuje, že je 
třeba si uvědomit, co se skutečně směňuje ve všech kulturních průmyslech. 
Zákazník si nekupuje uměleckou vázu nebo CD, ale kupuje si exemplář designu 
vázy nebo právo poslouchat hudební nahrávku za určitých stanovených podmínek. 
S tím souvisí i to, že díla spadající pod autorskoprávní ochranu se v drtivé většině 
případů neprodávají ve smyslu, že by si nákupčí potom mohl s dílem dělat, co se 
mu zlíbí. Namísto toho se poskytují v dané formě a na dané účely – takzvaně se 
„licencují“. I prodej CD je svého druhu licencování, protože jeho vlastník je 
v různých ohledech omezen co do užití a manipulace s nakoupenou hudbou.  
 Díky tomuto monopolu na vlastnění je struktura trhu s hudbou velmi 
specifická a výrazně se týká pojmu „kontroly“. Při pohledu do historie se ukazuje, 
že hudební průmysl prošel za svou existenci několika fázemi koncentrace a 
dekoncentrace. V koncentrovaných fázích přitom existovalo omezené množství 
firem, které kontrolovaly významnou část zdrojů pro výrobu a distribuci fyzického 
produktu. Často se označují jako majors, zatímco menší společnosti se nazývají 
nezávislé (Wikström 2009: 66). Nezávislé společnosti tradičně přijímaly větší míru 
rizika a byly tak považovány za hnací motor při ustanovování nových žánrů jako 
tržních segmentů, zatímco majors platili za investora, který dále rozvíjí a 
propaguje již objevený talent. V koncentrovaných fázích, jejichž posledního 
průběhu jsme svědky už od osmdesátých let, se v rukou těchto majors nachází 70 
až 80 procent obratu v sektoru.  
 Kontrola se v hudebním průmyslu tradičně projevovala velmi silně a i 
v době relativní dekoncentrace trhu si ty největší firmy udržovaly tímto způsobem 
moc. Strážení se technicky odehrávalo na dvou frontách, na úrovni produkce a 
distribuce. 
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 V oblasti produkce existovalo omezení na dvou frontách. V první fázi to bylo 
nahrávání. Technologie pro nahrání skladby byla po většinu dvacátého století 
velice nákladná a koncentrovala se ve studiích, které byly buď vlastněny 
samotnými firmami, nebo později soukromníky, kde bylo ale jejich užití stále tak 
drahé, že si je kapitálově slabší společnosti nemohly často dovolit. V druhé fázi to 
byla výroba. Ta historicky patřila k celkem nákladným průmyslovým odvětvím, 
které obnášelo i složitou výrobu lisovací hmoty a které si nemohl dovolit každý - a 
pokud ano, tak ne flexibilně – tedy tak, aby mohl okamžitě reagovat na vzniklou 
poptávku. Mnohé nezávislé podniky proto skončily se smlouvou s některou z firem 
větších. 
 S masivním nástupem levné digitální techniky zhruba od osmdesátých let se 
ale produkce stávala více a více nezávislou na zaběhlých obchodních kanálech. 
Velice kvalitní nahrávky lze dnes vytvořit s minimálními náklady, určité druhy 
hudby je dokonce možné vytvářet pouze na osobních počítačích. Postupné rušení 
omezování z pohledu produkce ovšem sledujeme už od poloviny století, kdy se 
s vynálezem nahrávání na magnetické pásy průmysl otevřel novým společnostem.  
 Od stejné doby jsme mohli pozorovat i pomalý přesun kontroly k distribuci. 
Přestože produkce hudby se postupně demokratizovala, menším subjektům 
bránily finanční problémy ve vybudování distribuční sítě. Na problematickém trhu 
obchodu s kulturním zbožím se bankám logicky nechtělo poskytovat půjčky malým 
firmám s nejistou budoucností (Kretschmer 1999: 1676). Kontrola se poté ještě 
více upevnila od sedmdesátých let, kdy si distribuci začaly zařizovat velké 
nahrávací firmy samy pomocí svých divizí (Frith 1981: 141). 

 
 Historie opakovaně ukázala, že na strukturu a organizaci trhu s hudbou má 
větší či menší vliv technologie, a to jak na rovině produkce, distribuce, tak i na 
rovině spotřeby. Někdy měla technologie důsledky přímější, jako když vynález 
magnetofonového pásku v Německu během čtyřicátých let dovolil výrazně snížit 
finanční a časové náklady na nahrávání, což vyústilo v masivní dekoncentraci trhu. 
Jindy jsou ale důsledky komplexnější. Například vynález tranzistoru pomohl na 
straně produkce k decentralizaci rádiového průmyslu, ta obratem vedla 
k masovému rozšíření nahrávek. Studiový orchestr, který byl do té doby hlavním 
zdrojem hudby v rádiích, byl velmi drahý a mohla si ho nadále dovolit jen velká 
síťová rádia. Ta malá musela hrát výhradně hudbu z nahrávek. To posléze přispělo 
k dominanci nahrávky jako centrálního produktu hudebního průmyslu. Na straně 
spotřeby zase tranzistor rozpoutal vlnu přenosných rádií, díky čemuž následně 
vzrostl podíl hudby na celkovém využití volného času (Garofalo 1999: 335). 
 Na té nejobecnější rovině lze otázku vlivu technologie na trh s hudbou 
vysvětlit s pomocí pojmů software a hardware. Ty mají sice původ v poválečné 
kybernetice a vývoji počítačů, zcela v souladu s definicí Messerschmidta (1996), 
který je prezentuje jako instrukci a fyzickou realizaci, se ale dají aplikovat i šířeji. 
Jak už bylo vysvětleno v předchozí kapitole, hudební průmysl se koncentruje okolo 
tvorby duševního vlastnictví. To, co se prodává na CD nebo gramodesce, je obsah a 
ten je hlavním obchodním artiklem. Z ahistorického pohledu nelze tomuto tvrzení 
mnoho vytknout, komplexní pohled na hudební průmysl ovšem ukazuje, že trh 
s nahranou hudbou už od svých počátků vycházel ne z jedné, ale ze dvou forem 
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vlastnictví, průmyslového a duševního. Duševní vlastnictví je typické pro software, 
průmyslové pro hardware. 
 Ve skutečnosti totiž během sta let existence prošel hudební průmysl 
pomalou transformací od průmyslu s artefakty k průmyslu s právy. Frith (1987: 
62) v tomto ohledu dokonce tvrdí, že historie moderního hudebního průmyslu byla 
svým způsobem historií definování rozdílu mezi vlastnictvím duševním a 
průmyslovým. Na úplném počátku gramofonového průmyslu, v době vynálezu 
gramofonové desky, vyráběly software i hardware stejné společnosti. V obou 
oblastech docházelo k velkým roztržkám, jednoznačný prim ovšem tehdy hrálo 
vlastnictví průmyslové. O době formování oboru se dokonce hovoří jako o letech 
„patentových válek“. Na jejich konci vlastnily pouhé tři firmy patenty na téměř 
každou důležitou součástku v procesu výroby desek, válečků a jejich přehrávačů 
(Bishop 2005: 444, Anderson 1994: 116). Poměr vlivu průmyslového a duševního 
vlastnictví přitom vždy záležel na způsobu domácího využívání technologií. 
Fonograf byl původně využíván jako diktovací zařízení, ještě na 
začátku padesátých let byla gramofonová deska v Anglii shledána jako pouhý 
průmyslový produkt. Právě z důvodu této nejistoty, jak bude co používáno, se 
hudební průmysl postupně přeorientoval hlavně na „obsah“ a na autorské právo. 
Ne náhodou byly kompaktní kazeta i kompaktní disk uvedeny na trh s minimální 
právní ochranou (Gandal, Kende, Rob 2000). V jejich době již bylo účelem co 
největší rozšíření technologie, která měla přenášet chráněný obsah. 
 Dominance duševního vlastnictví nad průmyslovým ovšem neznamenala, 
ani neznamená, že by obě části nebyly ve vzájemném vztahu. Na jednu stranu jsou 
hudební hardware a software opačnými konci stejného průmyslu. Pro prodej 
hardware je totiž vždy třeba prodej software a naopak. Historie ukazuje, že právě 
propojení může zásadně ovlivnit, zda se nový produkt na trhu uchytí či ne. Když se 
během Velké hospodářské krize snížil v USA prodej desek na šest procent 
původního objemu, klesl na pět procent i prodej gramofonů (Gronow a Saunio 
1998: 38). Na druhou stranu ale výrobce software sleduje opačné zájmy než 
výrobce hardware. Zatímco hardware firmy se neustále snaží spotřebitele 
přesvědčit, aby měnil své návyky, například aby si koupil gramofon, stereo 
soustavu, videorekordér nebo CD přehrávač, výrobci software se pokoušejí bránit 
dobytou půdu. Odvětví hardware vyvíjí přístroje, které zvyšují kontrolu 
spotřebitele, odvětví software se naopak snaží, aby její produkty zvyšovaly 
kontrolu nad spotřebitelem (Frith 1987: 62-63).  
 Celá tato situace vypadá teoreticky velmi přehledně: jednotlivé strany jsou 
na sobě závislé, ale zároveň si hájí své jasné zájmy. Vše se začalo výrazněji 
komplikovat na konci sedmdesátých let. Právě v této době se totiž systémy 
software a hardware firem začaly vzájemně prostupovat v procesu, jemuž se dnes 
říká mediální konvergence a který je obsahem následující kapitoly.  



 

16 

 

  
 
 Nahraná hudba je médium, způsob předávání a zprostředkování informace 
a nahrávací průmysl proto chápeme jako průmysl mediální. Fungování všech 
mediálních průmyslů se už od začátku dvacátého století zakládalo na výlučnosti 
platformy. Obsah se vysílal na jedné specifické platformě, jako bylo rádio nebo 
televize, a vzájemná spolupráce mezi odlišnými platformami probíhala jen 
sporadicky. Kdo si chtěl pustit televizní vysílání, musel si pořídit anténu. 
 V posledních desetiletích se stáváme svědky změny tohoto parcelového 
systému. Obsah je dnes spotřebitelům doručován více kanály a jednotlivá média, 
která ještě před několika desetiletími fungovala více či méně samostatně, se nyní 
prolínají, stejně jako se prolínají způsoby jejich užívání. Kdo se chce dnes dívat na 
televizi, může si zvolit mezi kabelovým vysíláním, přijímáním přes satelit nebo 
přes internet. Stejné změny výrazně ovlivnily i obchod s hudbou. 
 Mediální teorie tomuto procesu říká konvergence. Z pohledu trhu a 
technologie se za ní skrývají dva souběžné procesy odehrávající se od osmdesátých 
let na poli médií a zábavního průmyslu: deregulace, která vedla k výrazné 
průmyslové koncentraci, a digitalizace, která umožnila univerzální převoditelnost 
informací (Kretschmer et al. 1999: 176). 

 
 
 Osmdesátá léta byla na poli médií dobou hromadné deregulace v celém 
západním světě. Kabeloví a satelitní operátoři vstupovali na trh, v roce 1981 se 
objevila první komerční hudební televize MTV. Součástí tohoto procesu se stala 
formální a neformální integrace uvnitř mediálních průmyslů v nejrůznějších 
oblastech vysílání, produkce a vydávání. Tyto ambice se později staly vpravdě 
celosvětovými, když na konci dekády vstoupily na trh západního zábavního 
průmyslu japonské firmy Sony a Matsushita (Kretschmer et al. 1999). 
 Pro hudební průmysl začala éra korporátní integrace a vytváření 
konglomerátů už v sedmdesátých letech. Spojovalo se na úrovních software, 
harware, distribuce produkce i maloobchodu. Nahrávací společnost CBS například 
přidala ke svým již vlastněným studiím a lisovnám také oblast hudebních nástrojů 
a zvukových aparatur. Stejně tak skoupila i obchodní síť Discount Record (Garofalo 
1999: 338). Takto koncentrovaný průmysl následně umožnil nebývalou koordinaci 
v obchodních strategiích. Zřejmě nejunikátnějším případem bylo prosazení 
kompaktního disku v osmdesátých letech. Technologii uvedly na trh technologické 
firmy Sony a Philips, obě ale zároveň vlastnily i své nahrávací společnosti CBS a 
Polygram. Aby podpořily prodej přehrávačů, začaly okamžitě produkovat svou 
hudbu na CD. 
 Spojení mezi oblastmi hardware a software s sebou na jedné straně přinesly 
často paradoxní situace vycházející z opačných zájmů v rámci jedné korporace. 
Jednotlivé složky stejné firmy tak často bojují za opačné zájmy a dělají kampaně 
zároveň pro i proti legislativním změnám. V roce 2000 například vydavatelský 
dům Bertelsmann koupil počítačový program Napster určený pro sdílení hudby 
s cílem udělat z něj pod svou kontrolou legální službu. Ve stejné době se ovšem 
BMG, nahrávací firma a součást Bertelsmann, snažila s ostatními nahrávacími 
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společnostmi přesvědčit soud, aby neprodleně ukončil veškeré činnosti Napsteru 
(Dolata 2011:13). 
 Nová rozmanitost a propojenost médií také dala vzniknout nové úrovni 
konkurence. Zatímco dříve soupeřily vysílací společnosti jen v rámci svého 
teritoria a své platformy, dnes se mediální i geografické hranice postupně smývají. 
Současný spotřebitel navíc nerozlišuje, zda obsah přichází z toho či onoho zdroje, 
takže oblast obchodní soutěže se rozšiřuje (Capobianco 2004). To se logicky dotklo 
i hudebního trhu. V širší a vzájemně propojené síti mediálních kanálů se začaly 
hledat způsoby, jak začlenit hudební materiál do těchto nových kontextů. Klein 
(2008) například popisuje, že koncentrace rádiového trhu v devadesátých 
letech přinesla standardizaci vysílacích schémat, které se tak staly neflexibilní a 
neprostupné pro lokální nebo méně známou hudbu. Nahrávací firmy díky tomu 
začaly hromadně propagovat své mladé umělce pomocí využívání jejich skladeb v 
reklamách, což byla do té doby naprosto opomíjená oblast. Právě hudební televize, 
reklama nebo videohry byly teď shledány důležitými zdroji příjmů. Už 
v osmdesátých letech se objevuje tak zvaný „crossmedia marketing“. V rámci něho 
se skladby začínají včleňovat do filmů, videoklip se stává reklamou na film, film 
podporuje prodej desky, na níž se objevuje daná skladba. Ze všech fází tohoto 
procesu měl hudební průmysl nově zisk (Garofalo 1999: 343). 
 Toto přehodnocení ovšem zároveň znamenalo, že příjmy se tímto začaly 
významně přesouvat z oblasti fyzické distribuce do oblasti licencování 
nemateriálních práv. Hudební průmysl, tradičně organizovaný okolo vyrábění věcí, 
začal vyrábět práva (Kretschmer et al. 1999, Frith 1987). To s sebou přineslo i 
jednu strategickou výhodu. Nehmatatelná práva jsou do velké míry odolná proti 
výkyvům ekonomického cyklu a dokonce i proti technologickým změnám. Dokud 
se hudba užívá a média ji využívají jako součást své komunikace, zisky z této 
oblasti teoreticky nezávisí na distribuční platformě ani na současné podobě 
maloobchodu. Autoři, kteří se stali klasikou, ať už je řeč o Beatles, Elvisovi 
Presleym nebo o Igoru Stravinském, se potom ukazují jako velice dobrá 
dlouhodobá investice (Cooper 2012, Kretschmer et al. 1999: 175). 
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Tabulka 3.1: Vlastnická struktura nahrávacího průmyslu v posledních 
dekádách 

Nahrávací průmysl v roce 1990 
Společnost Vlastník 
Polygram Philips – elektronický konglomerát 
EMI Thorn – elektronický konglomerát 
RCA Bertelsmann – vydavatelství a mediální dům 
CBS-Columbia Matsushita – elektronický konglomerát 
WEA Time Warner – vydavatelství a mediální dům 

 
 

Nahrávací průmysl v roce 2000 
Společnost Vlastník 
Universal Music Group Vivendi – elektronický konglomerát 
EMI EMI Group – společnost v zábavním 

průmyslu 
BMG Bertelsmann 
Sony Music Ent. Sony – elektronický konglomerát 
Warner Music Group Time Warner 

 

Nahrávací průmysl v roce 2012 
Společnost Vlastník 
Universal Music Group Vivendi 
EMI Vivendi / Sony1 
Sony Music Ent. Sony 
Warner Music Group Access Industries – média, těžařský průmysl 

 
 

Zdroj: upraveno dle Tschmuck 2006: 163, 166, vlastní výzkum 
 

 
 
 Druhým procesem v mediální konvergenci se stala digitalizace. Ta probíhala 
na všech úrovních hudebního průmyslu, tudíž nejen na rovině software-hardware, 
ale zároveň i na úrovni produkce a distribuce, přičemž produkce musela zákonitě 
předběhnout distribuci. Aby se digitální hudba mohla prodávat a distribuovat, 
musela být nejdříve zaznamenána jako digitální kód. 
 Fine (2008) sleduje historii digitální produkce hudby až do Bellových 
laboratoří v USA, která v předválečné době vynalezla nejen tranzistor, ale i způsob, 
jak analogový akustický signál, který měl podobu elektromagnetického vlnění, 
převést do digitální podoby. Byl nazván pulzně kódová modulace (PCM) a dodnes 
je základem pro veškeré digitální kódování zvuku. Na scénu s ním vstoupil nový 
způsob komunikace vycházející z přísně matematické teorie, který byl energeticky 
výhodnější (a tudíž levnější) a navíc odolnější vůči chybám a komunikačnímu 
šumu. Studium fyziky či akustiky od té doby přenechalo v komunikaci hlavní pozici 
tvorbě algoritmů. Raný digitální přenos byl ale ještě nestálý a nespolehlivý. Situace 
se významně lepší až se vznikem tranzistoru a v šedesátých letech se potom PCM 
stává standardem pro telefonní komunikaci. Zavádí se do rádiových systémů, na 
digitálním základě vzniká v té době satelitní a kabelová distribuce (Anderson 
2005: 5, Smith 2004: 4). 

                                                 
1
 EMI dnes v podstatě neexistuje, na konci roku 2011 byla kompletně rozprodána. Vivendi odkoupil 

nahrávací firmu, Sony vydavatelskou část 



 

19 

 

 První hudební desky nahrané digitálně se objevují v polovině sedmé 
dekády, nejdříve v Japonsku, následně v Evropě a USA. V roce 1982 se zavádí 
standard digitálního rozhraní (MIDI), a výrazně tak přispívá k masovému rozšíření 
digitálního nahrávání. Hudba byla v té době ovšem ještě stále prodávána na 
vinylových deskách, tedy nosiči, do něhož se ve výsledku stejně vyrývá křivka 
analogového signálu. Přímo pro trh s nahranou hudbou měl proto dalekosáhlejší 
význam teprve vynález prvního nosiče založeného na digitálním kódování hudby, 
kompaktního disku. 

 
 

 Na konci sedmdesátých let slavil záznam zvuku stoleté výročí. Přes početné 
změny, které se za tu dobu odehrály, přes proměnu několika nosičů a materiálů se 
na technologii záznamu zvuku mnoho nezměnilo (Gronow a Saunio 1998: 187). 
Zvuková vlna byla stále přepisována kontinuálně, tedy analogově. Nahrávací 
průmysl do té doby zažil tři hlavní nosiče analogového záznamu: voskový váleček 
dominující trhu na přelomu devatenáctého a dvacátého století, gramofonová 
deska, která vládla přibližně od první světové války, a poslední byla kompaktní 
kazeta vynalezená v roce 1963 firmou Philips. 
 V roce 1983 se ale objevuje kompaktní disk. Záznam se v něm poprvé 
uchovává v digitální formě. Nečte ho jehla, ale laser zabudovaný v přehrávači, čímž 
se dociluje lepšího zvuku a větší odolnosti nahrávky proti opotřebení (Tschmuck 
2006: 152). Nový nosič tak získával oblibu a na konci osmdesátých let se prodej 
vinylů a CD vyrovnal. Digitální povaha záznamu tehdy ale ještě nebyla využita plně. 
Teoreticky umožnila bez ztráty kopírovat jeho digitální obsah, ten ovšem 
převedený do dat zabíral okolo 2,4 miliardy bitů, což bylo více než celková kapacita 
raných stolních počítačů. Jednoduché zařízení, které by dokázalo přenášet nebo 
uchovávat takové množství dat, nebylo v té době obecně dostupné. Jediná forma 
distribuce stále zůstávala ve fyzickém dodávání disků (Zhe a MacQuarrie 2003: 
265).  
 Vznik CD proto představuje dvousečný obrat v hudebním průmyslu. Na 
jedné straně totiž pomohl zastavit slabší pokles celosvětového prodeje na konci 
sedmdesátých let, na druhé straně ale sám hardware pro kompaktní disky poskytl 
v devadesátých letech nástroje jak vytvářet své vlastní digitální kopie naprosto 
totožné s originálem. Skutečnost, že CD nebyly nijak chráněny proti vyextrahování 
dat, z nich brzy měla udělat jednoduchý prostředek pro nastartování procesu, v 
němž se klasické sbírky CD v policích měnily ve virtuální sbírky jedniček a nul 
(Dolata 1999: 351). K plnému využití povahy digitální hudby ale došlo až o dekádu 
později. Přímý vliv na to mělo nastoupení vypalovacích mechanik, které umožnily 
nahrávat obsah na prázdné disky, v roce 1998 a rozšíření kodeku MP3 v přenosu 
hudby o rok dříve (Bishop 2005: 446). Klíčový význam měl především vynález 
MP3, jako první otevřený standardu pro digitální přenos hudby. 

 
 
 Vzhledem k notnému objemu dat obsažených v hudbě se pravá síla 
digitálního obsahu odhalila až s vývojem kompresní technologie.  Poprvé se tento 
trend ukázal na digitalizaci televize, když si televizní průmysl uvědomil, že je 
mnohem výhodnější přenášet ve stejném objemu dat mnohem větší množství 
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informace. Na konci osmdesátých let se začaly objevovat první úspěchy i v oblasti 
hudby. 
 Klíčovou informací o kvalitě hudby se v její digitální podobě stala takzvaná 
bitrate, čili úroveň bitů, která udává množství informace obsažené v jedné vteřině 
zvukového záznamu. Čím vyšší je bitrate, tím kvalitnější bude záznam. Velikost 
souboru byla ale při zachování původní kvality neúnosně velká. Z tohoto důvodu se 
začaly vyvíjet speciální matematické algoritmy nazvané kodeky, které uměly hudbu 
specificky zakódovat, zmenšit tak na požadovaný objem dat a potom ji opět 
dekódovat při přehrávání (Krasilovsky 2007: 420). Vzniklo tak množství různých 
kodeků a jim odpovídajících hudebních formátů (viz Tabulka 3.4). 
 První významný audio kodek přišel na svět v německém Frauenhoferově 
institutu už v roce 1987. Jeho revoluční kompresní mechanismus vycházel 
z takzvaného psychoakustického modelu (Thomas 2012). Lidské ucho je totiž silně 
selektivní a umí zároveň mnohé zvuky intuitivně doplňovat, takže velké množství 
dat, které digitální hudba obsahuje, může být vypuštěno, aniž by výrazně utrpěla 
kvalita zvuku. V institutu takto dokázali zmenšit datový objem hudby na jednu 
desetinu původní velikosti.2 Podle názvu výzkumného týmu Motion Picture 
Experts Group dostal kodek název MPEG–Audio Layer 3, do povědomí se však 
dostal pod zkratkou MP3.  Téměř jednu celou dekádu potom trvalo, než se rozšířil 
masově. Teprve v roce 1996 byl uveden v USA, o rok později se s ním seznámily 
největší IT firmy (Bishop 2003: 469). Zásadní charakteristikou formátu MP3 bylo, 
že existoval jako otevřený standard. Již před příchodem MP3 se hudba na internetu 
šířila, především ale jako RealAudio a Liquid Audio, což byly licenční formáty. 
Každý z nich byl ve vlastnictví konkrétní firmy, měl svůj vlastní speciální přehrávač 
a nešel přehrát na žádném jiném (o standardech více v kapitole 8). MP3 nebyl 
ničím takovým vázán. Byl určen k širokému přijetí a díky tomu se mu také povedlo 
rozšířit se v neočekávané míře po celém světě (Eastley, Michel, Devaraj 2003). 
 
Tabulka 3.4: Formáty digitální hudby  

Nekomprimované Zachovává původní digitální stopu 
PCM, WAV,  AIFF,  AI… 

Komprimované Bezztrátové Komprese přibližně 2:1 
FLAC, ATRAC, Apple Lossless, WMA 
Lossless,… 

Ztrátové Různá úroveň komprese 
MP3, OGG, AAC, M4P,… 

Zdroj: vlastní výzkum, Digital Music Storage Formats 2012 

 
 Digitální povaha CD disků jako by předpřipravila velké množství materiálu, 
který jen čekal, až bude extrahován a kompresí převeden do MP3. S nástupem 
vypalovacích mechanik v roce 1998 došlo také na obrácený proces: bylo možné 
vypalovat digitální hudbu zpátky na CD. Samotný komprimovaný formát ovšem 
nestačil na to, aby šlo hudbu přehrát. Kódovaný soubor bylo třeba dekódovat zpět, 
k čemuž společně s kodeky sloužily speciální výpočetní programy. Klíčové 
momenty pro vzestup hudby v digitálním formátu bez jakéhokoliv fixovaného 
nosiče lze vidět tedy nejprve v počítačových programech určených pro přehrávání 
hudby. První se objevil MacAMP pro počítače Apple a Winamp pro operační 
systémy Windows.  Na rozšíření digitální hudby brzy zareagovali velcí hráči na 

                                                 
2 V počátcích oblíbený bitrate 128 kbps má kompresní poměr 1:11 
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počítačovém trhu. Microsoft vyvinul svůj Windows Media Player, konkurenční 
program RealJukebox od RealNetworks si během prvních deseti dní pořídil milion 
uživatelů (Garofalo 1999: 350). 
 Množství programů určených k přehrávání hudby stále ale ještě neměnilo 
nic na tom, že se poslech omezoval na oblast v okolí počítače. Přenositelnost byla 
přitom už po desetiletí důležitým faktorem hudebního průmyslu, počínaje u 
autorádií a u discmanů konče. Klíčový zvrat proto přinesl až první přenosný 
přehrávač MP3 v roce 1998. Ačkoliv přístroj nazvaný Diamond Multimedia’s Rio 
PMP300 vypadal jako malá krabička, vtěsnaly se do něj až čtyři hodiny hudby 
(Bishop 2005: 460). Poprvé se tak čistá digitální hudba stala mobilní. 
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 Jak již bylo řečeno, samotnou digitální distribuci tedy předcházela 
digitalizace hudby, která prošla dvěma zlomovými body: vznikem CD a využitím 
hudby v počítači díky kompresním kodekům. S tím, jak se výpočetní technologie 
miniaturizovala a spotřebovávala méně energie, se také navíc stávala 
přenositelnější. Přenášet si je uživatelé mohli fyzicky s sebou na MP3 přehrávačích, 
jiným, obchodně významnějším způsobem se ale ukázal přenos dat po datové 
infrastruktuře, tedy především po vysokorychlostních digitálních sítích. 

 
  
 Původní účel komunikačních sítí, totiž přenášet hlas, se s rozvojem 
technologie proměňoval. Už na počátku devadesátých let, kdy všechny větší 
distribuční kanály na Západě již přešly na digitální kódování dat, bylo zřetelné, že 
se budoucí vývoj sítí stočí k přenášení jakýchkoliv dat včetně hudby. Předpovědi se 
potvrdily na konci milénia, když celosvětový objem přenesených dat překonal 
objem přenášeného hlasu. Tato tendence nadále pokračuje (Smith 2004: 9). 
 Na obchodu s hudbou zatím zanechaly nejhlubší stopu dva síťové systémy. 
První z nich je počítačová síť internet, která povstala z amerického obranného 
systému za studené války. Při jejím vývoji bylo hlavním účelem zajistit vědeckou 
spolupráci pomocí systému, který bude natolik decentralizovaný, že ho prakticky 
nebude možné vyřadit z provozu. Zezačátku spojovala čtyři univerzitní pracoviště, 
počet počítačů však rostl a velký boom zažila v polovině osmdesátých let, kdy se 
síťový protokol změnil tak, že se internet otevřel všem běžným uživatelům 
(Bartošek 1995). 
 Na přelomu osmdesátých a devadesátých let poté přišlo několik zlomů, 
které připravily půdu pro jeho nejširší rozšíření. V roce 1989 byla ve Švýcarsku 
vyvinuta platforma World Wide Web (WWW). Ta zprvu fungovala jako protokol na 
sdílení dokumentů, brzy se ale v software obsluhující jednotlivé „webové stránky“, 
na nichž jednotlivci, organizace nebo firmy skladují informace, které můžou být 
čteny nebo kopírovány. Pro kopírování obsahu na periferní zařízení se od té doby 
používá pojem „stahování“ (Ayres, Williams 2004: 325). V roce 1992 došlo ke 
včlenění systému M-Bone a začátku jednoduchého přenosu audio a video signálů. 
V roce 1995 je potom internet oficiálně deklarován jako mezinárodní informační 
platforma pro soukromé účely (Leiner et al. 1999, Tschmuck 2006: 169) a 
v návaznosti na to zažívá druhá polovina devadesátých let nástup firem 
poskytujících přístup na internet skrze telefonní linky nebo kabel. V tomto 
momentu se již digitální distribuce hudby probojovává mezi široký okruh lidí. 
 Na poli sítí se ovšem od osmdesátých let vyvíjel vedle internetu ještě jeden 
významný směr, a to mobilní telekomunikační síť. Její tak zvaná „první generace“ 
se omezovala jen na národní státy. Už druhá generace začátku devadesátých let 
ovšem dostala mezinárodní rozměr a pod názvem GSM se v roce 1992 stala 
evropským standardem pro digitální mobilní telekomunikaci (Anderson 2005:3). 
Její novinkou bylo, že kromě přenosu hlasu dokázala dělat faksimile a přenášet 
data, jakkoliv byl jejich objem minimální. Už tato druhá generace měla význam pro 
distribuci hudby, milníkem ve vývoji se nicméně stala až třetí generace mobilních 
sítí nazývaná UMTS nebo 3G. Zatímco v síti GSM trvalo přenesení 3 MB dat, tedy 
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zhruba jedné komprimované skladby, dvacet minut, v širokopásmové UMTS už 
méně než jednu minutu (Geisßler 2008: 247). 
 UMTS přinesla ještě jednu důležitou novinku v oblasti internetu. HIsotire 
internetu a mobilních sítí se prolínaly už od konce devadesátých let, kdy se mobilní 
firmy snažily vybavovat telefony přístupem k internetu. V roce 1997 vznikl první 
telefon se zabudovaným modemem (Yee 2011a). Na přelomu milénia se objevila 
platforma WAP, díky níž se poprvé internet masově zpřístupnil z mobilních 
telefonů (Yee 2011b). Byla to ale teprve tato třetí generace mobilních sítí, kdo 
přinesl kromě výrazně zrychleného přenosu dat přímé vysokorychlostní připojení 
k internetu (Molnár 2011). 

 
 
 Devadesátá léta přinesla kromě nového formátu CD i změny 
v maloobchodním prodeji nahrané hudby. Byl jí masivní nástup 
nespecializovaných obchodů (supermarketů), který se za devadesátá léta rozrostl 
téměř třikrát. Na úrovni logistiky a distribuce se ovšem mnoho nezměnilo. Po celá 
devadesátá léta vládla distribuci tak jako dvacet let předtím specializovaná 
oddělení největších nahrávacích firem: Universal Music and Video Distribution, 
Sony Corp. Of America, Time-Warner Inc., EMI Music Distribution a Bertelsmann 
Music Group (Fox 2005). 
 Vedle setrvalého stavu v distribuci a postupné změny v maloobchodě 
s fyzickými nosiči již od poloviny devadesátých let rostl i prodej přes internet. 
Nejdříve jako platforma pro prodej fyzických nosičů, v zápětí ale také v čistě 
digitální podobě.  Za zhruba patnáct let od masivního vstupu hudby do počítače se 
digitální prodeje vyšplhaly na celou třetinu celkového trhu a jejich objem stále 
roste (viz Graf 4.1). Zatímco v offline distribuci byly dodavatelské kanály 
kontrolovány  majors  a maloobchod soukromníky, situace prodeje a distribuce 
digitální hudby byla o poznání komplikovanější.  
 

Graf 4.1: Složení světového trhu s hudbou (v milionech US dolarů) 

 
Zdroj: IFPI 2012: 7 

 
 Příběh, který se traduje jako hlavní narativ digitální distribuce, se zpravidla 
týká internetu, protože právě zde byl její rozpuk nejpatrnější. Několik let po svém 
zpopularizování fungoval internet jen jako jedno z dalších prodejních míst CD a 
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jako takový nevzbuzoval příliš velkou pozornost obchodníků. Když potom v roce 
1997 velmi prudce narostla obliba MP3, nikomu se tento trend i přes četné pokusy 
nedařilo zpeněžit. Kopírováním a předáváním chráněného obsahu se nahrávací 
průmysl významně zabýval už od začátku sedmdesátých let, s internetem se však 
jeho rozsah dramaticky zvětšil. Bishop (2005) v této souvislosti píše o druhé 
polovině devadesátých let jako o době promarněných příležitostí. Toto období totiž 
přineslo nové druhy distribuce, které podle něj vlastníci práv neuchopili 
smysluplně. 
 Vývoj jsem s notnou dávkou redukce rozdělil na čtyři hlavní části. První fázi 
ovládly mezi-uživatelské síťové systémy, druhá část se vyznačovala globálním 
raketovým vzestupem obchodu iTunes, ve třetí části vstoupily na trh s hudbou 
velmi razantně mobilní telefony, čtvrtá část stále trvá a patří různým formám 
založeným na virtualizaci zdrojů. 

 
 
 První pokusy vyrovnat se s novou technologií se datují už k roku 1997. 
V Německu tehdy vznikl celosvětově první obchod s digitální hudbou, do něhož 
byli zapojeni všichni majors. V názvu nesl zkratku MoD, Music on Demand. Ceny 
byly ovšem vyšší než u fyzických nosičů a stahování hudby tehdy trvalo stejnou 
dobu jako sama její stopáž. Několik obdobných projektů poté přišlo v dalších 
zemích, opět ale bez valnějšího úspěchu (Dolata 2011). V této fázi se jednalo spíše 
o pilotní, více či méně experimentální projekty, které ačkoliv se neukázaly jako 
příliš životaschopné, prokazovaly, že se nahrávací společnosti jsou ochotny 
přijmout výzvy spojené se vznikem elektronického trhu. 
 Už tehdy se ale vyvíjela jiná řešení nezávislá na hudebním průmyslu, často 
v rukou univerzitních studentů. Dvě z nich přitom měla obrovský význam pro 
budoucí směřování celého odvětví distribuce. První se jmenovalo MP3.com. U 
počátku stál nápad založit stránku, skrze niž by umělci, kteří nemají smlouvu 
s žádným vydavatelstvím, mohli distribuovat svou hudbu. Započatý směr 
k platformě pro prodej nezávislé hudby se ale změnil v roce 2000, kdy byla 
spuštěna nová služba my.mp3.com. Na portálu se objevilo 45000 tisíc CD ve formě 
mp3. Uživatel k nim mohl získat přístup dvojím způsobem. Buď si je koupil a ony 
se mu okamžitě zpřístupnily v jeho osobním účtu na MP3.com. Druhá možnost 
počítala s tím, že třeba již dané CD má. Uživatel v tom případě vložil CD do 
počítačové mechaniky, na server byl odeslán kód, a pokud se stejné album 
nacházelo i v databázi MP3.com, uživatel k němu získal přístup, aniž by musel 
znovu kupovat všechny skladby (Bishop 2005: 459).  Další vlajkovou lodí 
nezávislých prodejců byl portál E-music, který za měsíční úplatu nabízel 
uživatelům stáhnutí daného počtu skladeb. E-music chtěl poskytovat soubory bez 
technologické ochrany, s čímž nesouhlasila žádná z velkých firem a nezpřístupnila 
mu svůj repertoár. E-music se proto zacílil na specifické publikum v okrajových 
žánrech a nasmlouval katalogy mnoha menších vydavatelů. 
 Zatímco MP3.com a E-music pracovali s vlastním katalogem hudby, který 
centrálně spravovali, rozvíjel se o podzimu 1999 druhý významný systém digitální 
distribuce. Byl reprezentovaný programem Napster a umožnil získávání nové 
hudby svépomocí mezi samotnými uživateli. Ve své době se dočkal obří 
celosvětové popularity, čemuž napomohla i medializovaná soudní žaloba ze strany 
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vlastníků práv. Na začátku roku 2001, krátce před svým nedobrovolným zavřením, 
měl tento systém 44,6 milionů uživatelů (Dolata 2011: 12, 2008: 352). 
 Napster a několik dalších programů jako Gnutella, Aimster nebo FreeNet 
stálo u počátku toho, čemu se dnes říká peer-to-peer (p2p) sítě, které vycházejí se 
systému vzájemného pohybu dat v rámci sítě uživatelů. Vysokorychlostní sítě se 
totiž ukázaly nejen jako efektivní distribuční technologie, nýbrž také jako zesilovač 
socializace mezi jednotlivými uživateli počítačů (Krasilovsky et al. 2007: 422). 
Zakladatelé Napsteru tehdy přišli s nápadem vytvořit systém, který by spojil 
uživatele do virtuálních komunit, jejíž členové by si mohli vyměňovat data 
bezplatně mezi sebou. Princip těchto sítí je jednoduchý. Uživatel se přihlásí do 
programu, čímž se připojí do sítě momentálně aktivních ostatních uživatelů. Do 
vyhledávače zadá název interpreta nebo skladby a v zápětí dostane informaci, kdo 
z připojených uživatelů sdílí hledané skladby. Ty si pak může stáhnout na svůj 
počítač. 
 Hudební firmy se takovýmto únikům zisku bránily. Žalovaly poskytovatele 
těchto síťových systémů a snažily se ochránit soubory před zneužíváním tím, že do 
něj vkládaly restriktivní digitální kód. Žaloba u amerického soudu podaná na konci 
roku 1999 Americkou asociací nahrávacího průmyslu (RIAA) proti Napsteru byla 
po roce shledána oprávněnou a ten musel být zavřen. Zdaleka to ale nezpůsobilo 
útlum těchto služeb, právě naopak. Následující p2p služby byly naprogramovány 
ještě sofistikovaněji tak, aby zkomplikovaly jakékoliv napadnutí u soudu. Zatímco 
Napster byl totiž řízen z centrálního bodu a vedl si centrální index sdílených 
souborů, významní zástupci druhé generace Kazaa nebo Grokster/Morpheus byli 
navrženi kompletně síťově, takže nebylo možné určit, kde je centrum a kdo za 
daný obsah nese odpovědnost. Vývojáři systému se v tomto případě opírali 
americký zákon o digitálním trhu DMCA, který výrazně omezuje odpovědnost 
„poskytovatelů internetových služeb“ za to, co se po jejich ultrastrukturách 
přenáší.3 Tvůrci Kazaa tvrdili, že sami s hudbou nemají nic společného, což z nich 
udělalo komplikovanější cíl, než jakým byl Napster. Když v roce 2003 vyřkl soud 
verdikt, že tvůrci těchto systémů nemůžou být odpovědní za neautorizované 
soubory, které se skrze jejich program přenáší (Klym 2005, Peitz, Waelbroeck 
2005: 404), dopracovaly se jiné p2p služby ještě dál. Například systém nazvaný 
Earth Station 5 využíval proxy servery, které utají identitu uživatele, a k tomu 
speciální kódování znemožňující odhalení obsahu přenášených dat. O dva roky 
později sice soud nakonec po odvolání uznal ilegalitu Kazaa a obdobných služeb, 
zájem vlastníků práv se ale mezitím obrátil ke stíhání koncových uživatelů, s nimiž 
byly několik let vedeny exemplární soudní procesy.  
 Zhruba od roku 2000, kdy už p2p sítě plnily stránky novin, si hudební firmy 
osvojily ještě jinou strategii, a to ve vytváření strategických aliancí. Začaly budovat 
oddělené, konkurenční platformy s různými strukturami cen a obchodními 
modely. V roce 2001 vstoupili BMG, Warner a EMI do společného projektu 
s technologickou firmou Real Networks, aby založili portál MusicNet. Paralelně 
s nimi si Sony a Universal, dva zbylí z majors, spustili konkurenční službu 
Pressplay. Obě služby skončily už po dvou letech nevalně kvůli neoblíbenému 
grafickému rozhraní a špatné komunikaci mezi firmami, které si navzájem 
odmítaly poskytnout katalogy. 
                                                 
3
 DMCA (Digital Millenium Copyright Act) je americkou implementací dokumentu Světové 

obchodní organizace z roku 1998, takzvaných Ženevských dohod. Více v kapitole 6 o 
autorském právu. 



 

26 

 

 Pro budoucí vývoj bylo ovšem důležitější, že zároveň s boji mezi sebou 
začaly obě strany licencovat svůj obsah nezávislým prodejcům. S tím totiž skončily 
snahy o eliminaci veškerých cizích středních článků a o uchování digitální 
distribuce ve svých rukou (Dolata 2011: 13). Nezralá technologie, nezájem 
spotřebitelů a neschopnost nahrávacích firem sjednotit se tak otevřely možnost 
technologickým firmám vstoupit na trh s digitální hudbou.  

 
 
 Přechod k externí distribuci se naplno materializuje s příchodem obchodu 
iTunes Music Store, kterému se během několika let podařilo stát se lídrem na trhu. 
Už v roce 2001 představila firma Apple program iTunes, který uměl přehrávat 
hudbu na počítači a zároveň organizoval digitální hudební sbírky uživatelů. O dva 
roky později vstoupil na trh firemní přehrávač iPod propojený s iTunes a došlo 
k představení nového internetového obchodu iTunes Music Store (Isaacson 2011). 
To, že nahrávací firmy poskytly firmě Apple přístup ke svému repertoáru, lze 
vysvětlit ze situace, v níž společnostem, které se nejsou schopny dohodnout, někdo 
nabídl instantní a rychlé řešení. Navíc rok 2002 skončil v USA osmiprocentním 
poklesem prodeje nahrávek.  
 ITunes znamenal přelom hned z několika důvodů. Především ale zavedl 
jednotnou nízko posazenou cenu a začlenil prodej digitální hudby do uzavřeného a 
dobře fungujícího systému své produkce, která obsahovala i vlastní technologická 
zařízení a softwarová řešení (Dolata 2011: 14). Po začátku v roce 2003 se proto 
velmi rychle rozšířil i mimo domovskou USA. V roce 2004 už působil v Německu, 
Francii a Velké Británii. O rok později se odhadovalo, že iTunes Music Store ovládá 
80% celosvětového trhu s digitální hudbou (Gasser, Begue 2005). 
 Velmi podobnou cestou se zkoušel dát i znovuobnovený Napster, tentokrát 
s přídomkem 2.0 a ve společném vlastnictví technologické společnosti Roxio a 
hudebních firem. S původním Napsterem měl ovšem společné jen jméno. Nebyl ale 
zdaleka tak úspěšný, a když se v roce 2004 nahrávací firmy rozhodly, že v něm 
prodají svůj podíl, bylo to zcela v souladu s obecným trendem zbavování se 
veškeré majetkové účasti na nevynášejícím světě digitálního maloobchodu. O rok 
později držely nahrávací firmy významný podíl už jen v jednom podniku s digitální 
distribuci hudby MusicNetu, vedeném společně Real Networks, Warner Music, 
BMG a EMI. I MusicNet ale do velké míry změnil svou funkci. Stal se dodavatelem a 
zúčtovacím místem pro některé velké obchody, tedy pouze skladištěm digitální 
hudby (Bukhart 2005). 
 Ani p2p sítě nevymizely, ale začaly se různými formami legalizovat, ať už 
použitím digitálních vodoznaků nebo zvýšenou kontrolou přenosů. V roce 2004 se 
objevilo první P2P rádio Mercora, které pouštělo skladby nasdílené uživateli 
v dané síti (Germain 2004). S rychlým vývojem sofistikované ochrany souborů 
před kopírováním také začíná sílit nový obchodní model - předplatné. Uživatel si 
zaplatí na určitou dobu a po tu si může stahovat i poslouchat hudbu. Po uplynutí 
doby se ale hudební soubory zablokují. V roce 2005 tak nový Napster odstartoval 
velkou reklamní kampaň ke své službě „Napster-to-Go“, která poukazovala na 
finanční srovnání kupování skladeb a předplatným systémem. Za naplnění iPodu 
dá uživatel buď 10 000 dolarů s obchodem iTunes, anebo 15 dolarů měsíčně 
s Napsterem (Klym 2005:14). 
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 Okolo roku 2005 byl světově nejrozšířenějším zařízením pracující na 
principu digitálního kódování dat mobilní telefon (Krasilovsky et al. 2007: 424). 
V té době měly navíc některé zeměpisné oblasti na rozdíl od USA mnohem lepší 
pokrytí mobilní sítí než vysokorychlostním internetem. Speciálně velký byl tento 
rozdíl v Asii a v některých evropských státech. Okolo roku 2004 proto začali 
do oblasti digitální distribuce v těchto zemích velmi rychle vstupovat mobilní 
operátoři.  Mobilní sítě se na jedné straně zapojily do řetězce tvorby hodnoty v 
online službách určených pro počítače, když je šlo připojit přes Bluetooth nebo 
USB k počítači, což z nich udělalo přímou konkurenci přenosných přehrávačů. Na 
druhé straně se z nich stala přímá konkurence počítačů, když mobilní operátoři 
s příchodem 3G sítí začali sami prodávat hudbu (Klym 2005).  
 Právě samotné prodávání hudby se už od začátku ukázalo jako velice 
lukrativní a navíc velmi dobře zapadalo do strategie mobilních operátorů, která se 
po dostatečném pokrytí signálem začala soustředit na nejrůznější přídavné služby 
(Wikström 2009: 114). V polovině dekády tak mobilní operátoři přišli s nabídkou 
telefonních vyzvánění. Původní jednohlasé melodie byly postupně po zavedení 
polyfonní syntezátorů nahrazeny vícehlasými a ty potom takzvanými „reálnými“ 
vyzváněními. Reálná vyzvánění měla parametry normálních digitálních skladeb, 
jen s tím rozdílem, že byla dlouhá pouze třicet vteřin (popřípadě šest nebo 
osmnáct). Díky vysoké poptávce ale jejich cena vystoupala na čtyřnásobek ceny 
normální skladby dostupné v digitálních obchodech. Vyzvánění „Crazy Frog“ se tak 
ve Velké Británii dostalo nejen na první místo žebříčku celkové prodejnosti 
digitální hudby, ale vydělalo přitom několikanásobně víc než ostatní normálně 
prodávané skladby (Krasilovsky et al. 2007: 426). 
 S nástupem technologie 3G se potom mobilní komunikace přesunula i do 
oblasti internetových protokolů. Už v roce v 2005 spustil Vodafone v USA první 
službu povolující duální stáhnutí, tedy získání hudby z vlastního obchodu jak na 
mobil, tak i následné stáhnutí přes internet (IFPI 2006). 

 
 

 Všechny modely založené na stahování s sebou už od vzniku nesly velké 
množství bezpečnostních rizik, a to i přes usilovné snahy zabránit volnému 
kopírování. Ukázkový příklad toho, co se může stát, byl nevyvedený vstup služby 
Rhapsody na americký trh. Rhapsody dovolovala za měsíční poplatek stáhnout si 
neomezené množství skladeb, které lze pouštět po dobu, za níž uživatel zaplatil. 
První měsíc členství byl navíc zdarma. Již během několika dní vyvinuli hackeři 
softwarový skript, který ale soubory zbavil ochrany a umožnil je převést do 
nechráněného MP3 formátu. Následoval nekontrolovatelný únik dat a problémy 
pro společnost (Krasilovsky et al. 2007: 249). 
 V druhé půli první dekády se začaly ve velkém zkoušet obchodní modely 
založené na přístupu. Při pohledu na vývoj internetu z hlediska technologie a 
správy dat vidíme dlouhodobý trend k vytváření virtuálních zrodů. V praxi to 
znamená, že jeden fyzický stroj (jako počítačový server) dokáže fungovat jako více 
virtuálních strojů zároveň. Stejně to jde naopak, více fyzických strojů se může 
spojit a vytvořit jeden virtuální (Buyya et al. 2009). Tím se vytváří prostředí pro 
informace, které nejsou přímo vázány na jednotlivá fyzická úložiště, ale 
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„poletují“ v digitálním prostoru. Vznikají datové mraky, z nichž uživatel může 
čerpat a může k nim přistupovat, ať už se sám nachází kdekoliv. Stačí, aby se 
připojil k síti. Celý tento distribuovaný systém se právě podle metafory mraků 
nazývá cloud computing. 
 Cloudové služby patří již od roku 2008 mezi ty nejvíce zmiňované obecně ve 
světě informačních technologií a stejně se jim dostává pozornosti i v oblasti 
digitální hudby. Mají přitom dvě podoby, streamovací cloudové služby a takzvané 
„virtuální hudební skříňky“ (music lockers). Streamovací služby byly až do konce 
roku 2010 byly považovány spíše za specializovaný segment trhu. Obrovský boom 
zažily až v roce 2011, který byl spojený především s hustším zasíťováním západní 
Evropy a vysoce kapitalizovaným vstupem švédské hudební služby Spotify na 
americký trh. Cloudové služby mají obvykle k dispozici rozsáhlý katalog digitální 
hudby, která je přehrávána uživatelům podle jejich výběru. Některé služby 
připomínají spíše rádia s velkým množstvím konfigurací, jiné umožňují takzvané 
interaktivní streamování, což znamená, že uživatel si sám vybírá, co chce 
poslouchat, a sám si vytváří seznamy nebo pořadníky skladeb.  
 Nad streamovacími cloudovými službami se dnes logicky vznáší otázka 
rozbourání vlastnictví hudby. Uživatel zde totiž platí za něco, co je nehmotné, a 
navíc si to jen půjčuje. To si mimo jiné vyžádalo i významné změny 
v marketingových strategiích, které začaly akcentovat neomezený přístup k hudbě 
a mobilitu poslouchání nebo se vydávat za vizionáře budoucího druhu poslouchání. 
Slogan německé firmy Simfy například zní Vždy. Všude. (Immer. Überall.) a česká 
služba Musicjet se prezentuje souslovím „hudba budoucnosti“. Slova jako „vlastnit“, 
„koupit“ u těchto služeb typicky naprosto mizí (Wikström 2012: 8).  
 Druhý typ, virtuální hudební skřínky jsou cloudové disky, které slouží 
k uchovávání osobní sbírky digitální hudby. Přístup k ní je pak získáván ve formě 
služby. Podobný model se objevil již na začátku milénia, vzestup přišel až v roce 
2011. V něm byla takto zprovozněna služba Google Music. Uživatelé si do ní mohou 
buď převést skladby, které už mají ve svých digitálních sbírkách, nebo si je koupit 
v hudebním obchodu Android Market a rovnou do oné skříňky přesunout. Z ní si 
pak můžou skladby pouštět nebo stahovat. Do tohoto cloudového úložiště je možné 
nahrát až 20.000 písní (Houghton 2011). Na blízkém principu začala na konci roku 
2011 fungovat služba Apple iMatch, která dovoluje lidem skladovat 2000 písní. 
Podobnou kombinaci obchodu a služby nazvané Clouddrive poskytuje i jeden 
z největších internetových obchodů Amazon. 
 

 
 
 Klasifikovat digitální distribuci lze různými způsoby, jako ten nejzákladnější 
se ovšem jeví třídění podle povahy komunikace.  V prostředí sítí lze digitální obsah 
v principu distribuovat dvěma způsoby, které byly už naznačeny v chronologii 
digitálního hudebního trhu. Jeden je možné nazvat klient-server, druhý se přejímá 
z angličtiny jako peer-to-peer, popřípadě p2p (Lang, Vragov 2006). 
 Peer-2-peer systémy využívají komunikaci a datový přenos mezi uživateli 
samotnými, boří tedy klasickou komunikační hierarchii médií. Mohou fungovat 
dvěma způsoby. První z nich nazveme centralizovaný. Ačkoliv zde samotná 
výměna dat probíhá mezi koncovými uživateli, existuje určitá centrální správa, 
která buď sdílené soubory indexuje, nebo je dokonce ukládá na svých serverech 
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(viz Diagram 4.1). První významnou centralizovanou p2p sítí, která se dostala do 
širšího povědomí, byl proslulý Napster. 
 

Diagram 4.1: Centralizovaná p2p síť 

 
Zdroj: upraveno dle Tschmuck 2006: 175 

 První dekáda nového milénia nicméně patřila spíše dekoncentrovaným p2p 
sítím. Ty svým způsobem nejvíce odpovídají povaze síťové struktury internetu. 
V principu vycházejí z modelu sítě Kazaa. Ten naopak na servery nic neukládal, 
v podstatě ani neměl obchodní adresu a nebyl registrovaný jako obchodní 
společnost. Veškerá komunikace a přenos se odehrával pouze mezi uživateli (viz 
Diagram 4.2). V průběhu posledního desetiletí se velmi rozšířily především nové 
sofistikovanější podoby těchto sítí a protokolů jako bitTorrent, eMule nebo 
Magnet. 

  



 

30 

 

 
Diagram 4.2: Decentralizovaná p2p síť 

 
Zdroj: upraveno dle Tschmuck 2006: 174 

 
 Zatímco p2p model využívá možnost decentralizované komunikace, kterou 
přinesly informační sítě, model klient-server obecně vychází z běžných obchodních 
praktik v offline světě. V tomto modelu existuje poskytovatel digitálního obsahu, 
který ho kontrolovaně distribuuje uživatelům.  
 Technicky může nabývat dvou forem, prodeje nebo vysílání. Prodej má 
kořeny už na konci devadesátých let, kdy se v USA objevily první služby využívající 
internetovou distribuci ve formě, kterou tehdy vedoucí pracovníci nazývali 
digitální jukeboxy (Kretschmer et al. 1999). IUMA nebo již zmíněný MP3.com si od 
smluvně volných umělců brali poplatek za umístění jejich skladeb na své servery, 
odkud je uživatelé mohli buď bezplatně poslouchat, nebo si je za poplatek 
stahovat. Apple s obchodem iTunes několik let nato nastartoval jeho masové 
rozšíření. Vysílání oproti tomu vychází z modelu digitálního rádia. Patří do něj 
internetová rádia, streamovací služby, satelitní rádia, v posledních letech i pozemní 
digitální přenos rádia DAB. Navíc veškeré digitální televizní služby také 
zpřístupňují digitální audio. 
 Vedle prodeje a vysílání pak ještě můžeme sledovat specifickou oblast 
mezifiremní (B2B) distribuce. Věnuje se komerčnímu licencování skladeb a 
využívají ji reklamní agentury nebo jiní výrobců audiovizuálního materiálu. Ti si 
v internetové samoobsluze kupují licenci k použití dané skladby pro konkrétní 
účel. Zřejmě první pokus o digitální distribuci komerčního použití přišel v roce 
1999 s firmou Online Music Company, která v ten rok spustila svůj projekt 
licensemusic.com. V nepočetném katalogu měla repertoár 60 nezávislých 
nahrávacích společností. Všechny transakce, včetně zaplacení a stažení skladby 
byly prováděny online (Guth 1999). Trh s těmito službami postupně roste jak 
v USA, tak v Evropě. V Británii můžeme v současnosti nalézt minimálně tři 
společnosti, které se zabývají komerčním licencováním (Magnatune, Beatpick, 
Flattr). 
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Tabulka 4.1: Porovnání K-S a P2P distribuce 

Atributy služby Klient-server Peer-2-peer 
Organizační princip Centralizovaný Decentralizovaný 
Role uživatele Pasivní spotřeba Aktivní spoluúčast 
Výběr produktu Z místa u poskytovatele obsahu Z kolektivní držby uživatelů 
Hledání obsahu Centrální katalog produktů Distribuované seznamy skladeb 

(playlisty) 
Distribuce obsahu One-to-many distribuce Meziuživatelská výměna 
Kapacita služby Centrálně alokované zdroje Distribuované, sdílené zdroje 
Hrozby Pohyb dat mimo oficiální kanál Sdílení bez zpeněžení obsahu 

Zdroj: upraveno dle Lang, Vranov 2005: 123 
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 Digitální distribuce hudby s sebou podle Bockstedta, Kaufmanna a Rigginse 
(2006: 11) přináší tři teoretické problémy. První je otázka oceňování, druhá otázka 
intelektuálního vlastnictví. Poslední se týká struktury trhu a tvorby hodnoty. 
Všechny tři budou rozebrány v následujících kapitolách, tato začíná otázkami 
ekonomickými. 

 
 
 Sociolog Simon Frith (1981) tvrdí, že hudební průmysl stojí na modelu, 
který se racionálními mechanismy prodeje a marketingu pokouší spojit dvě formy 
iracionality: talent a vkus. Právě proto, že se zde obchoduje s emocemi a těžko 
kvantifikovatelnými veličinami, je trh s hudbou typický vysokou mírou kolísání 
hodnoty (tzv. volatility) a nejistoty. Různí lidé si totiž totožný obsah cení jinak. 
Navíc abychom si mohli říci, jakou hodnotu pro nás konkrétní hudba má, je třeba ji 
nejdříve slyšet, zažít ji. O takovémto druhu zboží se proto hovoří jako o zážitkových 
statcích (Hoskind, McFayden 1998: 76). Na rozdíl od jiných průmyslů zde proto 
například průzkum trhu nemá moc velký význam a nespolehlivost v tom, co se 
bude nebo nebude prodávat, se zrcadlí i ve velkém množství neúspěšných 
projektů. Vrcholní manažeři v oboru potvrzují, že dlouhodobě se udržuje poměr 
osmi až devíti prodělečných ku jednomu výdělečnému (Kretschmer et al. 1999, 
Peitz a Waelbroeck 2005).  
 Přestože se na hudebním trhu obchoduje se zvukem, díky čemuž se mu dá 
rozumět také jako průmyslu s informacemi, principy obchodování se od toho čistě 
informačního liší. Oblíbená strategie informačních průmyslů spočívá v nahrazování 
jednoho zboží zbožím podobným, díky němuž to původní zastará. Trh s hudbou, či 
obecně s kulturním obsahem má ale jiná specifika než počítačový software, není ho 
tak jednoduché zastarat. Vzhledem k tomu, že do hry vstupuje vkus, není ani 
jednoduché odhadnout „podobné“ zboží a ani schopnost jednoho produktu 
substituovat jiný proto nelze moc předvídat. 
 Osvědčeným principem snižujícím tuto velkou nejistotu, který obecně 
v kulturních průmyslech funguje úspěšně už od pradávna, je budování značky jako 
snaha o vytvoření spotřebitelské loajality a očekávání. Spotřebitel díky tomu 
předpokládá určitou úroveň všech produkovaných statků bez toho, aby je sám 
musel „zažít“. Hesmondalgh (2007:22) tento princip nazývá formátováním a 
zmiňuje v té souvislosti systém hvězd, žánrů nebo seriálů. K eliminaci problému se 
„zažíváním“ se používá ještě princip nazývaný „option value“, který prakticky 
označuje stupeň svobody. Čím vyšší počet činností můžeme se zbožím dělat (čím 
větší počet voleb máme), tím vyšší hodnotu mu připisujeme. Čím menší restrikce 
na používání uživatel hudby dostane, tím lépe ho bude hodnotit, a naopak když 
„zažije“ více omezenou verzi, bude následně chtít verzi s menším omezením. 
Půjčené CD má nižší „option value“ než koupené a píseň zahraná v rádiu je tradičně 
chápána jako reklama na „přívětivěji zabalenou verzi sebe samé“ na nahrávce. 
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 Přechod k internetové distribuci bývá často předmětem nejrůznějších 
přirovnání z historie hudebního průmyslu. Tschmuck (2006: 248) připomíná, že 
nástup rádia ve dvacátých letech se také setkal s masivním odporem a 
nepochopením ze strany vlastníků práv a nahrávacích společností. Autoři jako 
Warr a Goode (2011) popisují přechod mezi CD a mp3 jako změnu formátu, která 
nese společné znaky s přechodem mezi vinylovou deskou a CD v osmdesátých 
letech. Obě se podle nich snažily nabudit poptávku po již zakoupeném obsahu, 
pouze v případě MP3 se to finančně tolik nevydařilo. Jakkoliv ale rádio a CD 
způsobily výrazné změny ve fungování hudebního průmyslu, přechod k mp3 byl ze 
své podstaty složitější. Už kompaktní disk totiž představoval první digitální 
médium, díky jehož digitální povaze šlo z nosiče naprosto přirozeně oddělit obsah. 
Každé CD je jen obal pro digitální kód, který lze vyndat a s nímž lze následně 
manipulovat.  
 Práv tento proces vyjmutí a osamostatnění obsahu je něčím naprosto 
novým a v historii hudebního trhu neporovnatelným. Nahraná hudba se v něm 
totiž pevně spojila s informační ekonomikou, která se kromě typické technologické 
struktury a infrastruktury vyznačuje i specifičností zboží, které v ní vstupuje do 
směny. Ekonomická teorie pro tyto účely zavádí novou kategorii digitálního statku. 
Kromě toho, že je hudba statek zážitkový se tak ve své elektronické podobě stává 
navíc ještě statkem digitálním. 
 Digitální statky můžou být jak produkty, tak služby, přičemž jeden z efektů 
informační ekonomiky je, že jasné hranice mezi těmito kategoriemi postupně mizí. 
Jak tvrdí Stelzer (2000), statky se navíc ještě objevují v různých stupních 
digitalizace. Digitalizace prvního stupně se týká kombinace služby a produktu – to 
může být například online knihkupectví, které prodává fyzické knihy. Kniha je 
produkt a digitální službou je její dodání, popřípadě online poradna při výběru 
titulu. Druhým stupněm je digitální statek na fyzickém médiu jako film na DVD, 
poslední stupeň pak zastupuje samostatný digitální statek jako například hudba 
v digitálním formátu koupená přes internet a rovnou stažená. 
  Obecně se ale digitální statky vyznačují dvěma vlastnostmi, veřejností a 
trvanlivostí. 

 
 
 První vlastností je podle Rayny (2008) veřejnost. Pro její podrobnější 
vysvětlení je třeba se podívat do oblasti veřejné ekonomie, která pracuje s pojmem 
takzvaného veřejného statku. Veřejný statek se vyznačuje nevylučitelností ze 
spotřeby a ve své čisté podobě ještě nedělitelností spotřeby. Klasickým příkladem 
čistého veřejného statku je maják nebo veřejné osvětlení. Světlo majáku vidí 
všichni, kdo plují okolo něj, a žádného z nich nelze vyloučit z vidění jeho světla. 
Stejně tak je jeho užitek nedělitelný - když se v jeho blízkosti nacházejí dvě lodě 
zároveň, žádná z nich neubere té druhé jeho světlo (Mankiw 1999: 232). V oblasti 
veřejných statků se často setkáváme s případy černého pasažérství. Pokud si 
vezmeme typický příklad veřejného statku, zmíněný maják, vidíme, že ho může 
používat naprosto každý bez toho, aby musel k jeho postavení nebo údržbě přispět. 
Ten, kdo ho využívá bez jakékoliv účasti na jeho tvorbě, se pak nazývá černým 
pasažérem. „Jezdit na černo“ představuje v tomto pojetí racionální volbu chování, 
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která vychází z představy, že každý spotřebitel chce především maximalizovat 
vlastní užitek. Navíc zde vystupuje problém tzv. nepřiznaných preferencí. 
V případě, že provozovatel majáku bude po plujících námořnících vyžadovat 
poplatek, budou mu tvrdit, že zrovna světlo vůbec nepotřebují a nehodlají za něj 
v žádném případě platit. Právě z těchto důvodů se má za to, že veřejný statek není 
příliš vhodný pro tržní prostředí. Umí totiž obcházet jeho mechanismy.  
 Otázka nyní zní, zda je hudba ve formě digitálního statku veřejným statkem. 
Digitální statek je bezpochyby nedělitelný, to vychází již z jeho struktury a principu 
digitální kopie, která umožňuje vytvářet naprosto identické soubory v takřka 
neomezeném množství. Kopírováním jednoho souboru toho originálního neubude 
a kopie bude navíc naprosto identická s originálem. S vylučitelností je situace 
složitější. Tím, že je možné produkt kopírovat a množit dál a s fakticky nulovými 
náklady, se spotřebitel velice lehce stává zároveň dodavatelem. Pro producenta to 
znamená, že jakmile jednou vpustí produkt na trh, začíná ztrácet kontrolu nad 
distribucí a částečně i nad svou mocí vylučovat někoho ze spotřeby. Biddle (et al. 
2002) proto mluvil o internetu jako o místě, kde stačí jedno „prosáknutí“. Jakmile 
se data jednou dostanou do sítě, nikdo je už odtud nedostane úplně. Svá omezení 
má ale i strana spotřebitele. Abych mohl získat produkt mimo kanály původního 
výrobce, musím znát někoho, kdo ho již vlastní. Stejně tak musím přistoupit na 
náklady času stráveného vyhledáváním, určitou cenu je třeba zaplatit i za 
reprodukci. Nicméně s tím jak se rozšiřuje množství produktu, šance získat ho od 
někoho jiného než producenta vzrůstá – přesně v principu tzv. síťového efektu, na 
němž stojí fungování p2p distribuce. V podobném smyslu charakterizuje Wikström 
(2010: 5) současný hudební průmysl jako místo zvyšující se konektivity a snižující 
se kontroly. 
 Ve vyspělých zemích je ale hudební produkce chráněna režimem 
autorského práva. Lehká kopírovatelnost proto představuje hrozbu pro vlastníka 
monopolu, snaha o udržení vylučitelnosti se stává o to větší a vlastníci práv o ní 
usilují nejrůznějšími prostředky. Reyna (2008: 20) proto tvrdí, že vylučitelnost 
digitálních statků se dá odvozovat pouze z technologie nebo právního rámce. Díky 
nedělitelnosti své spotřeby ale všechny digitální statky tak jako tak tíhnou 
k nevylučitelnosti. Z toho plyne, že vztah veřejnosti a digitálních statků proto není 
stálý a závisí na technologickém prostředí, chování spotřebitele, strategii firmy 
nebo státní politiky. Omezení však nic nemění na konečně veřejném charakteru 
digitálních statků (kterého ovšem nemusí být v praxi nikdy dosaženo). Digitální 
statky jsou tedy z pohledu teorie evolučně veřejné. Podobně se k digitálnímu 
obsahu vyjadřuje i Biddle (et al. 2002), když píše o tom, že k nekontrolovanému 
šíření stačí, aby obsah pouze jednou „prosákl“ na síť. Jakmile je k dispozici jedna 
kopie, může se velmi rychle zmnožit. Biddle navíc předpokládá, že díky tomu 
vzniká v digitálním síťovém prostředí vrstva datového přenosu, založená na 
vzájemném sdílení dat a obsahu. Toto místo unikající běžným režimům regulace 
nazývá “darknet“. 
 Zatímco magnetická a optická média přechovávající digitální statky mají 
životnost, která se pohybuje v řádu let, popřípadě desetiletí, sám syrový digitální 
statek existuje nekonečně dlouho a teoreticky je nezničitelný. Tradičně existují dva 
důvody, proč si kupovat digitální statek znovu. Zaprvé poškození jeho nosiče, 
například poškrábání CD, zadruhé změna technologie, například přechod na nový 
digitální formát nebo na nový druh média (Rayna 2008: 22). U nedigitálních 
kulturních statků, které nebylo možné kopírovat bez ztráty kvality, byl nákup toho 
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samého zboží na novém médiu ještě běžnější. Z trvanlivosti digitálního statku 
nicméně plyne jeden obecný důsledek. Poptávka postupně klesá a s ní slábne trhu, 
a to i v případě trhu monopolistického. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé už 
nemusí kupovat tu samou hudbu znovu a znovu, dostává se postupně cena na 
úroveň mezních nákladů. 

 
 
 Základní formule ocenění v informační ekonomice zní, že informace má 
vysokou výrobní cenu a nízké mezní náklady na výrobu dalších „kusů“. V této 
situaci jistě není možné vytvářet cenu podle nákladů a je třeba ji tvořit jinak. Často 
se zmiňuje oceňování podle hodnoty, kterou danému statku spotřebitelé přisuzují. 
Zde ovšem narážíme na výrazný problém: kulturní produkty a velké množství 
informací obecně je totiž oceňováno různě u různých lidí (Shapiro, Varian 1999: 3). 
 Nejefektivnější způsob ocenění informace v síťovém prostředí se orientuje 
podle jejího skutečného užití. To je ovšem velice těžké včlenit do starších systémů, 
které sice obchodují s informacemi, ale vznikly před nástupem informačních sítí, 
protože sledování užití je zde často velice komplikované. Takový je právě hudební 
průmysl. Některé digitální statky (například právě ty z oblasti hudby) jsou navíc 
zážitkové, a k jejich ohodnocení dochází až během konzumace, někdy dokonce 
teprve zpětně. Určení ceny podle substitučního zboží je často také velmi 
komplikované. Messerschmidt (1996: 293) proto v polovině devadesátých let psal, 
že se hudba, stejně jako knihy nebo software typicky prodávají za fixní cenu. 
Patnáct let poté, v době, kdy množství digitální distribuce roste raketovým 
tempem, je realita podstatně komplikovanější. 
 Zaprvé se rozrůznily samotné modely placení. Dominantní model ocenění 
v hudebním průmyslu byl lineární – čím více zboží si zaplatím, tím více toho 
dostanu. Dvě desky stojí víc než jedna. Ten se přenesl i na digitální trh, kde se jako 
první se objevil model placení za jednotlivé stáhnutí (á la carte). Obchodník 
v tomto systému nakupuje skladby od distributora nebo přímo vlastníka práv za 
velkoobchodní cenu a prodává ji za svou cenu. Tak funguje například iTunes. 
 S nástupem hudebních služeb založených na členství se ale přidaly i modely 
nelineární. Typicky se jedná se o služby, které za fixní poplatek (flat-rate), 
poskytují uživateli na určitou dobu přístup k digitálním nahrávkám. Ty si potom 
může ukládat do svého počítače nebo je streamuje. V hudebním průmyslu se 
nejedná o úplnou novinku, na podobném principu fungovaly gramofonové kluby už 
mnohá desetiletí předtím. V digitálním prostoru se rozšířil až polovině první 
dekády, a to především díky změně ve vyplacení odměn vlastníkům práv. Zatímco 
obchody Wal-Mart nebo iTunes platily za skladby jednotlivě podle 
velkoobchodních cen, eMusic se jako první významný prodejce dohodl na placení 
procent ze zisku. Polovina peněz získaných z předplatného šla na speciální účet, 
odkud se rozdělovala jednotlivým vlastníkům práv (Wikström 2009: 104). Model 
eMusic byl tedy založen na sdílení zisku podle počtu vytvořených kopií. Novější 
členské systémy založené na streamingu hudby jako například Spotify se taktéž 
zakládají na sdílení zisku, ovšem tentokrát podle užití konkrétní hudby. 
 Specifickým způsobem, jak zjistit, jakou hodnotu spotřebitelé sami dané 
nahrávce přisuzují, je nechat je, aby se sami rozhodli. Placení podle vlastního 
uvážení (Tip Jar model) se objevuje od poloviny minulé dekády. Mnohem více než o 
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organizovanou formu jde ale zatím spíše otázku individuálního prodeje, který si 
zařizují již známí umělci. 

 
 
 V roce 2005 si Bockstedt, Kauffman a Riggins všimli, že ceny digitální hudby 
jsou v zásadě stejné na celém americkém trhu. V přímém prodeji skladeb po kusu 
vycházela skladba na 99 centů, jedno album na 10 dolarů. V předplatných 
modelech se jednalo o 10 dolarů za jeden měsíc streamování digitální hudby. 
Bockstedt a jeho kolegové (2006: 11) to přisuzovali nezralosti trhu. Tvrdili, že 
prodej digitální hudby se nachází ve fázi před cenovou disperzí a že v budoucnu 
bude možné například zlevňovat starší skladby. Naopak u nové hudby vyznačující 
se výrazně nižší elasticitou poptávky půjde cena navýšit. Rozptyl cen opravdu 
alespoň částečně nastal, zdaleka ne ale takový, jaký si autoři zřejmě představovali. 
 Současné změny je totiž možné chápat i jako proces vedoucí ke 
„komoditizaci“ trhu, která naopak rozptylu cen moc nepřeje. Komoditní trh je v té 
nejobecnější definici trh s čímkoliv, co může být vůči sobě přímo poměřováno 
(Rutherford 2002). Technologickým průmyslům takový trh teoreticky maximálně 
vyhovuje. Veškeré zboží v něm může být zboží jednoduše definováno a přenášeno 
bez složitých vyjednávání a nízké až mizivé mezní náklady digitálních statků pak 
vytvoří vysoký tlak na cenovou konkurenci. 
 Technologické předpoklady pro komoditizaci digitální hudby mají základ už 
ve společné reprezentaci všech digitálních statků, výrazně ale byly podpořeny 
vznikem standardizovaných formátů metadat, které vkládaly do souborů 
informace o interpretovi nebo o názvu skladby (Morris 2012). Obchodní 
předpoklady dostaly potom podobu v obchodě iTunes. Apple se totiž při jeho 
přípravě dohodl s nahrávacími firmami na podmínce, že každou jejich novou 
skladbu budou obchodu poskytovat bez dalších vyjednávání za stejnou cenu 
(Krasilovsky et al. 2007: 428). S iTunes se tedy poprvé masově rozšířila myšlenka, 
že veškeré hudbě je možné přisoudit stejnou hodnotu. Ta se dá měřit podle dané 
jednotky (1 skladba). Už rok po svém otevření v roce 2004 sice iTunes 
experimentoval s rozdílnými cenami novinkových alb, singly ale zůstávaly na 
jednotné ceně až do roku 2009 (Borland, Fried 2004). ITunes dnes uplatňuje tři 
ceny singlů, mezinárodně ale jejich cenu srovnává na stejnou úroveň (Mazzioni 
2011:8). 
 Ideální ocenění komodity by mělo mít ještě přesnější jednotku než jedna 
skladba a záviset na přesném množství odebíraného zboží, nejlépe na množství 
přenesených bitů. Vývoj posledních let ukazuje, že tato představa není úplně 
scestná. Na konci roku 2010 začala prodejna eClassical.com oceňovat skladby 
podle jejich délky, takže jednotkou se stala vteřina. Než byla ruská služba AllofMP3 
soudním příkazem zrušena pro právní nejasnosti s licencemi, prodávala hudbu 
dokonce přímo podle objemu dat. Takovéto obchodní modely přibližují hudbu už 
nadosah k trhu s elektřinou nebo vodou. Jedna vteřina nebo jeden bit v nich má 
svou fixní cenu, stejně jako jedna kilowatthodina nebo jeden kubický metr. 
 Podobně intenzivně, ne-li intenzivněji se do oblasti komodit dostává oblast 
streamované hudby. Ačkoliv je v současnosti kvůli technologickým a právním 
problémům vzájemná globální konkurence cloudových služeb ještě velmi malá, lze 
podle ekonomické teorie předpokládat, že s přibývajícím časem bude růst. Při 
hledání optimální služby se proto budou uchylovat s rozšiřování poskytovaného 
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repertoáru a podpory všech myslitelných mobilních zařízení. Tím, jak tvrdí 
Wikström (2012: 11), vznikne čistý komoditní trh s hudbou, v němž bude hlavní 
roli hrát cena. Podobně jako na jiných komoditních trzích se tyto služby budou 
vyznačovat tvrdou konkurencí, velice nízkými maržemi a vysokou koncentrací 
trhu. Takto nastíněný vývoj má ovšem ještě vedlejší efekt. Zatímco předplatitelské 
služby budou prodávat unifikované zboží, přesune se tvorba hodnoty mimo 
samotnou hudbu. Buď může mířit do přídavných aplikací a hlubší integrace 
uživatelů do procesu poslouchání, nebo se rozptýlí po hodnototvorném řetězci 
v rámci celé technologické infrastruktury (viz kapitola 8). První cestou se již vydala 
cloudová služba Spotify, když začala uvnitř sebe samé podporovat aplikace 
vyvíjené externími firmami. Spolupráci navázalo několik významných společností 
od hudebních magazínů, které nabízejí interaktivní recenze a doporučení, až po 
čistě programátorské společnosti, jejichž aplikace například ukazují v reálném čase 
texty skladeb. 

 
 
 Rozdíl mezi subjektivně vnímanou hodnotou a cenou, která bývá více či 
méně unifikovaná, je základní otázkou prodeje všech zážitkových (a tedy i velkého 
množství digitálních) statků. Ideální jednotvárná cena se v takových případech 
určuje velmi stěží (Lang, Vragov 2005). Shapiro s Varianem (1999) popisují, že 
v informační ekonomice existují tři hlavní strategie, jak vyřešit rozpor ceny a 
ocenění. Jedná se o„versioning“, „bundling“ a paušální poplatek. Všechny tři 
nacházejí významné užití i na trhu s hudbou, navíc se i intenzivně promíchávají a 
kombinují. Lang a Vragov v roce 2005 s odvoláním na výzkumy v oblasti 
internetových služeb a telekomunikací konstatovali, že právě paušální poplatek 
začíná trhu s digitální hudbou dominovat. Jako jeho nevýhodu ovšem viděli 
plýtvání a nadužívání obsahu a s tím spojené mnohem složitější řízení kvality a 
monitoring, jak vysokou hodnotu uživatelé dané službě (a konkrétní hudbě) 
přisuzují. Tím se podle nich komplikuje diferenciace služeb a uplatnění zbylých 
dvou strategií založených na diskriminaci a agregaci. Na ně se zaměří následující 
text. 

 
 
 Když si zákazník využívající leteckou společnost kupuje lístek, má zpravidla 
možnost vybrat si mezi ekonomickou a business třídou. Kvalitní hotely nabízejí 
obyčejné pokoje, luxusnější pokoje a prezidentská apartmá. To vše jsou ukázkové 
příklady strategie versioning neboli cenové diskriminace. Jejím cílem je rozdělit 
spotřebitele do několika skupin podle toho, jakou hodnotu přisují danému 
produktu, a následně vytvořit speciální nabídky pro každou z těchto skupin. Oproti 
tomu při existenci jednotné ceny přikládají někteří spotřebitelé konkrétnímu zboží 
hodnotu vyšší, než je její cena, jiní si ho cení méně. První skupina v této situaci 
nakupuje, ale byla by ochotná investovat víc, druhá produkt nekoupí vůbec. 
 Versioning se prodeji hudby projevoval na několika frontách. Zaprvé tu byly 
volby mezi omezením, které uživatel s hudbou kupoval. Soubory bez DRM tak byly 
prodávány jako hodnotnější verze souborů s DRM. Jejich cena byla svého času o 
25% až 30% vyšší (Buhse a Grünnewig 2008: 226). Zadruhé se nabízely také různé 
kvality zvuku. Už  roce 2006 nabízel server BuyMusic kromě tehdy standardní 
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kvality 128 kbps i prémiové mp3 v kvalitě 256 kbps. MusicLoad v Německu začal 
na konci 2011 prodávat HQ audio soubory v nekomprimovaném formátu WAV, 
mnohé jiné obchody postupně přistupují k prodeji bezztrátových formátů 
(Gottfried 2001). Tento princip se mezitím dostal i to streamovacích modelů. 
Například služba Spotify nabízí tři možnosti přehrávání podle kvality zvuku 
(Olanoff 2012).  
 Na tlak poklesu poptávky reagoval podobně dokonce i obchod s fyzickými 
nosiči. Například na začátku nového tisíciletí začala německá filiálka BMG testovat 
systém trojí ceny CD:  €9.99 za verzi bez obalu, €12.99 za standardní verzi a 
€17.99 za nejvyšší verzi CD obsahující bonusy a přístup k doplňkovému online 
materiálu (Bockstedt, Kauffman a Riggins 2006: 12). 
 Jiným příkladem jsou takzvané modely „freemium modely“, které 
do předplatitelských (dnes především cloudových streamovacích) hudebních 
služeb přišly z oblasti počítačového softwaru a spočívají v nabídce několika verzí 
služby nebo produktu. Neplacená verze zpravidla není nijak omezená ve 
funkčnosti, ale obsahuje reklamu. V hudebních službách se vyskytují buď dvě verze 
(zdarma s vloženou reklamou, placená bez reklamy) nebo tři verze (zdarma s 
reklamou, placená bez reklamy, placená bez reklamy s doplňkovými vlastnostmi). 
Vývoj tedy oproti představám Langa a Vranova (2005) ukázal, že i v rámci 
paušálních poplatků lze diferenciaci služeb provádět. 

 
 

 Zatímco cenová diskriminace pracuje s předpokladem, že rozeznáme, kolik 
jsou spotřebitelé ochotni zaplatit a teprve podle toho zavedeme několik cen. 
V některých případech je to ovšem obtížné. Tehdy ji může zastoupit bundling, 
který nespočívá v identifikování rozptylu hodnot, ale v pokusu nalezení střední 
hodnoty. Spojením několika statků, pro něž mají spotřebitelé preference, docílíme 
toho, že si více spotřebitelů koupí celý balíček než kolik by jich kopilo jednotlivé 
produkty. 
 Případů bundlingu nalezneme v obchodním světě bezpočet. Šampon si 
můžeme koupit společně s kondicionérem v jedné tubě, časopis je v principu 
balíčkem článků, počítače se prodávají i s operačním systémem, divadelní abonmá 
je sérií jednotlivých lístků. Stejně tak je i celý nahrávací průmysl od sedmdesátých 
let ukázkovým příkladem balíčkování. Na konci šedesátých let se totiž obchod 
s hudbou přeorientoval z prodávání jednotlivých skladeb na prodávání 
dlouhohrajících alb a těžil tedy z balíkování skladeb. Písně měly na albech svou 
logiku řazení, nový koncept „výběrových alb“ přinesl další zdroje zisku. 
 Z čistě pragmatického hlediska spočívá podstata alb v tom, že se několik 
skladeb vloží na stejný nosič. Ten se pak prodává lépe než skladby samotné. 
Vysoko ceněné skladby se doplní skladbami méně ceněnými, čímž se celek dostane 
někam do průměrných hodnot. Poptávka, které se v hudbě projevuje vysokou 
heterogenitou, se díky tomu stává více homogenní a předvídatelná a její elasticita 
je u alb výrazně nižší než při prodeji jednotlivých skladeb (Zhu a MacQuarrie 
2003:265). Díky tomu se bundling v hudbě dlouhodobě ukazoval jako efektivní 
nástroj maximalizace zisku. 
 Jeden z výrazných efektů digitální distribuce je odbalíkování tohoto 
systému. Přestože se v internetovém obchodování prodávají celá alba, jeho velký 
význam spočíval právě v tom, že se díky němu nahrávací průmysl po několika 
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dekádách opět zaměřil na jednotlivé skladby. Vyplývá to už ze samé technologie, 
v níž se jako digitální kódy extrahují vždy jednotlivé skladby. Už začátkem nového 
milénia se proto objevovaly pokusy znovu hudbu nabalíkovat, tentokrát ale podle 
konkrétních požadavků uživatelů, kteří si vybrali skladby na CD, a ty jim prodejce 
vypálil/vylisoval a poslal. Tento druh bundlingu se ale ukázal jako nepříliš 
efektivní. Podobně se neuchytil ani koncept „ringlu“, neobvyklé kombinace singlu a 
mobilního vyzvánění (Christman 2007).  
 Z obecného pohledu se nicméně bundling a tzv. ekonomie agregace ukazuje 
jako velice efektivní nástroj v právě v digitálním prostředí. Zaprvé má totiž efekt na 
snižování nákladů, neboť mezní náklady na přidání již vytvořeného produktu 
k jinému jsou téměř nulové a zisk může být v takovém případě pouze vyšší. 
Zadruhé ovlivňuje konkurenci a vstup soupeřů na trh. Pakliže má nějaká 
společnost dostatečné zdroje a zázemí na to, aby poskytla rozsáhlé balíčky, stává se 
na digitálním trhu dominantní. Vzhledem k mizivým mezním nákladům tak 
nabídková strana získává výhodu s každým dalším přidaným produktem v balíčku 
(Zhu a MacQuarrie 2003:267). 
 V prodeji hudby tento princip vidíme velmi hojně především v posledních 
letech u předplatných systémů, kdy uživatel za pevnou částku získává přístup 
k velmi širokému balíku produktů. V minulosti na trhu existovaly i modely 
nabízející neomezené stahování skladeb, dnes již ovšem téměř vymizely. Velikost 
balíčků se v čase velmi výrazně rozšiřuje. Zatímco okolo roku 2005 měl běžný 
katalog, k němuž uživatel dostával přístup, okolo 200 tisíc skladeb, dnes jich větší 
poskytovatelé jako Spotify, Deezer či MOG nabízejí až 15 milionů. Ideálem se stal 
„nebeský jukebox“ (celestial jukebox), virtuální skladiště, které bude disponovat 
veškerou nahranou hudbou světa. 
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 V předchozích kapitolách bylo již vícekrát zmíněno, že obchod s nahrávkami 
se v principu stal obchodem s autorským právem. Přímý trh s duševním 
vlastnictvím sice tvoří pouze jednu část trhu s hudbou, nicméně i pro ostatní části 
jako maloobchod nebo rádio představuje duševní vlastnictví cenu, kterou je třeba 
nést. Ať už integrovaně jako v případě koncové ceny CD nebo ve formě přímých či 
nepřímých odvodů vlastníkům. 
 Rozložení výdělků spojených s právy se navíc postupně mění a přesouvá. 
Dříve dominantní výnosy založené na distribuci fyzických nosičů slábnou, zatímco 
se zvyšují příjmy z mediálních kanálů: televize, rádia, reklam, počítačových her a 
konečně internetu (Wallis et al. 1999: 7, Throsby 2002, Klein 2008). Autorské 
právo se v tomto prostředí stává zároveň zdrojem příjmu i nástrojem kontroly a 
jeho strategická hodnota na mezinárodní úrovni stále roste. Množství autorů 
předpokládá, že právě alokace a administrace práv bude hrát na trhu s hudbou 
stále významnější úlohu (Throsby 2002: 13). 

 
 
 Jedním z nejdůležitějších strukturních rozdělení trhu s hudbou, které dosud 
nebylo zmíněno, je rozlišení na vydavatelství a nahrávací společnosti. Tato 
rozdvojenost má pevné historické kořeny ve stavu, který v hudebním obchodu 
převládal od šestnáctého století až do druhé světové války a v němž byly hlavním 
produktem hudebního průmyslu tištěné noty.  Právě proto má hudební průmysl i 
dnes stále velice blízko k průmyslu knižnímu. 
 Když se na začátku dvacátého století objevily nahrávací společnosti, stál 
v centru hudebního průmyslu hudební nakladatel. Jednalo se o firmu, kam 
docházeli textaři a skladatelé se zápisy svých skladeb. Ve větších hudebních 
městech jako New York, Londýn nebo Milán se dokonce nakladatelé a skladatelé 
sdružovali ve stejných čtvrtích nebo ulicích, aby k sobě měli blíž. Skladatelé svá 
díla ukazovali, přehrávali, a když měl nakladatel zájem, nabídl, že skladbu vydá. 
Výměnou za to si od autora vyžádal přepsání administrativních práv ke skladbě a 
podíl na zisku (Kretschmer et al. 1999).  Hlavním obchodním cílem nakladatele 
byla podpora prodeje not, které si lidé kupovali a přehrávali doma u klavíru, a 
proto chodil do nově vzniklých nahrávacích společností a nabízel jim skladby, 
které měl ve své patronaci. Nahrávací společnost, která naopak chtěla prodejem 
desek podpořit prodej svých gramofonů, pak vybrané skladby natočila s pomocí 
najatých interpretů. Když se potom v průběhu dvacátých let rozrostl prodej desek, 
vymínili si nakladatelé, že chtějí z každé prodané desky provizi. Podobnou 
podmínku si následně vymohli i v případě hraní jejich skladeb v rádiu. 
 Tradiční obchodní model tudíž vychází z předpokladu, že nakladatel 
spravuje skladby a poskytuje je nahrávacím společnostem nebo médiím, které mu 
za ně odvádí podíl ze zisku. Tak v zásadě fungoval celosvětový hudební průmysl až 
do konce šedesátých let. Mezitím se ale obchodem s hudbou prohnala 
rock’n’rollová revoluce. Prodeje tištěných not začaly prudce klesat, gramofonová 
deska naopak zažívala obrovský vzestup. V šedesátých letech situace dál 
eskalovala a masivní nástup rockové hudby najednou ukázal, že vydavatelé můžou 
generovat velice zajímavé zisky, přestože zůstávají stranou od tvůrčího centra, 
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protože to se nyní přesunulo především k nahrávání. Zároveň vyšlo najevo, jak 
velkou finanční hodnotu může mít starší materiál, který se možná neprodává, ale 
může být někým nově nahráván. Nadto začaly splývat osoby autora a výkonného 
umělce. Nahrávací společnosti proto ucítily příležitost a začaly ve velkém skupovat 
nakladatelství. V polovině sedmdesátých měly všechny velké nahrávací firmy svůj 
vlastní katalog skladeb (Frith 1982: 140). 
 Ve výsledku se tito nakladatelé začlenili v rámci vertikální koncentrace do 
velkých mediálních korporací, které vlastní nahrávací společnosti, rádia i televize. 
V roce 1986 koupil nakladatelský dům Bertelsmann americkou nahrávací 
společnost RCA, o rok později byl největší světový nakladatel Chappell naopak 
skoupen společností Warner (Wallis et al. 1999). Mediální konvergence a 
liberalizace trhů tedy nejenže začala významně spojovat tvůrce obsahu a tvůrce 
technologií (viz kapitola 3), ale začala pevně spojovat vydavatele a nahrávací 
společnosti. Vydavatelství se díky tomuto procesu skupování a překupování 
rozvětvila do dvou podob. Jedna z nich pokračuje ve vydávání not (převedším v 
oblasti vážné hudby), druhá dnes funguje jako účetní oddělení větších mediálních 
domů, v jejichž podnikatelském portfoliu se nacházejí i nahrávací společnosti 
(Kretschmer et al. 1999: 182, Wallis et al. 1999: 21). Co se týče ekonomického 
výkonu, měli v roce 2000 vydavatelé celosvětové zisky 6,9 miliardy dolarů. To bylo 
šestkrát méně než nahrávací společnosti, které vydělaly 37 miliard (Throsby 
2002). 
 
Tabulka 2.1: Současný světový trh – nakladatelé a nahrávací společnosti (k roku 2009) 

 Nahrávací společnosti Vydavatelství 
1. Universal Music Group 26% Universal Music Publishing 22% 
2. Sony Music 20% EMI Music Publishing 20% 
3. Warner Music 14% Warner Chappell 15% 
4. EMI 11% Sony/ATV Music Publishing n/a 
Zdroj: Wikström 2009: 73-82 
 

 
 
 Autorské právo v hudbě vzniká v momentu, kdy hudební nápad získává 
hmotnou podobu. Nejčastěji je buď zaznamenán formou zápisu, nebo nahrán jako 
zvuková stopa. Nápad se touto cestou mění v dílo (Kretschmer, Klimis a Wallis 
1999). Právní ochrana takového díla je potom založena na privilegiích povolovat a 
zakazovat určité užití. 
 Tyto výsady nezůstávají neměnné. Vyvíjely se v závislosti na 
technologickém pokroku a nových způsobech užívání hudby a tvoří se v průběhu 
mnoha soudních sporů a vyjednávání mezi zúčastněnými stranami. Zároveň 
s privilegii se vytyčují i jejich mantinely. Základní oblastí, kam privilegia vlastníků 
práv nesahají, bylo tradičně soukromé užívání včetně vytváření kopií pro osobní 
potřebu - v americkém systému zastává podobnou funkci princip rozumného užití 
(fair use).4 Druhý významný omezovací mechanismus je systém povinných licencí. 

                                                 
4
 Tento princip nicméně doznává v posledních dvaceti let určitých změn v souvislosti s povinnými 

odvody za záznamová média a zařízení, ty jsou totiž chápány právě jako kompenzace soukromého 
kopírování. Viz například srovnávací studie Kretschmer 2011 
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Vlastník díky němu nemůže zabránit nahrání nebo vysílání svého už zveřejněného 
díla. Následně ovšem má právo na odměnu (Laing 2002). 

 
 
 Co do struktury je autorská práva spojená s nahranou hudbou možné 
nahlížet ve třech vrstvách či slupkách, které se vyvinuly v průběhu dvacátého 
století a váží se na mezinárodní smlouvy. Hudební práva se v současnosti odvozují 
ze dvou zásadních dokumentů. 
 Prvním je Bernská úmluva z roku 1886. Ta dala vůbec vzniknout 
mezinárodnímu systému autorského práva a dnes jsou všechny obchodně 
významné země jejími signatáři. Za dobu své existence byla několikrát upravena. 
Jedna z těchto úprav proběhla v roce 1912, když se gramofonová deska stala 
zdatným obchodním artiklem. Do smlouvy bylo tehdy dopsáno, že privilegia 
nositelů práv se vztahují i na hudební nahrávky. Krátce po uzavření tohoto 
dodatku přistoupily jednotlivé státy k vytvoření systému honorářů. Tato opatření 
znamenají začátek první vrstvy hudebních práv, která se nazývá mechanická práva 
a řeší se v nich problém reprodukce a kopírování. V kontinentálním pojetí dnes 
mechanické právo chápeme jako soubor tří práv spojených s fyzickou existencí 
nahrávky: právo na povolení vytvoření fyzického hudebního nosiče, na jeho fyzické 
rozmnožování a na jeho šíření (Ventroni 2008).5 
 Po zavedení mechanických práv do Bernské smlouvy přepisovaly jednotlivé 
země své vlastní zákony, aby do nich zahrnuly i mechanická práva. Text britského 
zákona ovšem umožnil takové čtení, že si později ve dvacátých letech začaly 
nakladatelské společnosti nárokovat i poplatky za veřejné předvádění jejich hudby 
z desek v rádiu nebo v hudebních automatech. Nedlouho poté se začali nakladatelé 
stejná práva vymáhat i u ostatních národních vlád (Garofalo 1999: 327-328). Toto 
znamená začátek druhé vrstvy, provozovacích práv, která připisuje vlastníkům 
práv odměnu za jakékoliv provozování jejich nahrané hudby ve veřejném prostoru. 
 Uvedené rozšíření Bernské smlouvy tedy přineslo dvě vrstvy práv. Kromě 
toho ovšem existuje ještě druhý dokument, který ovlivnil hudební autorské právo, 
a to Římská úmluva z roku 1961. V souvislosti s ní mluvíme o třetí vrstvě, o 
právech souvisejících nebo právech za výkon (neighbouring/performance). Se 
vzestupem nahrávacího průmyslu si společnosti vymohly, aby se jim investice do 
nahrávání a do propagace několik let vracely při jakémkoliv veřejném použití 
jejich nahrávek. Jedná se tedy o nárok na odměnu pro výrobce zvukového 
záznamu. Bylo to poprvé, co byla autorská práva rozšířena i na konkrétní fyzické 
manifestace díla. Z nahrávacích společností, které tak od počátku moderního 
hudebního průmyslu stály na místě uživatelů autorských práv, se tak zároveň stali 
jeho nositelé. Třetí vrstva dnes zahrnuje tři práva: právo na sdělování veřejnosti, 
právo na vysílání, a právo takzvaného simulcastingu, tedy souběžného vysílání 
televizního a rádiového hudebního vysílání na internetu (Mazziotti 2001: 8, 25).  

                                                 
5 Ventroni píše konkrétně o německém systému 
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Tabulka 6.1: Vrstvy autorského práva v hudbě 

 První vrstva Práva mechanická 
(Mechanical rights) 

Případy vytvoření 
rozmnoženiny  
(fyzické využívání) 

Druhá vrstva Veřejné provozování 
(Performing rights) 

Jakékoliv vysílání, veřejná 
produkce a streamování 
(restaurace, diskotéky,…) 
(nefyzické využívání) 

Třetí vrstva Práva související 
(Neighbouring/ 
Performance rights) 
 

Právo na sdělování veřejnosti, 
právo na vysílání, právo 
simulcastingu 

Zdroj: zpracováno dle Mazziotti 2011 

 
 Systém hudebního autorského práva dnes chrání dva subjekty. Jednak se 
zabývá právy vlastníků nahrávek a výkonných umělců, jednak právy pro autory a 
nakladatele.  
 
Tabulka 6.2 : Práva podle druhu vlastníka 

Práva autora/nakladatele mechanická, provozovací, synchronizační, 
tisková 

Práva výrobce zvukového záznamu simulcasting, právo sdělování veřejnosti, 
právo vysílání 

Zdroj: Geißner 2008, Mazziotti 2011 

 
 Ačkoliv tyto tři vrstvy platí všeobecně ve všech zemích, v nichž se uznávají 
práva vyplývající z autorství (tedy u signatářů Bernské smlouvy), vyskytují se mezi 
nimi podstatné rozdíly. Vzhledem k tomu, že globálně neexistuje jednotný rámec 
autorského práva, je třeba přinejmenším v západním světě rozlišovat dva hlavní 
režimy. Anglosaský svět, tedy Commonwealth a USA, užívají systém zvykového 
práva. Ten se zakládá na smluvní svobodě, v níž přenositelnost, postoupení 
proniká do všech oblastí. Skladba tak může být rozprodávána po procentech a svá 
práva může autor rozdělit několika nakladatelům (Krasilovsky et al. 2007: 174). 
Oproti tomu kontinentální Evropa stojí na právu občanském a uznává „morální 
práva“ autora, který se v tomto režimu nemůže kompletně vzdát svých práv, může 
je jen licencovat. 

 
 
 Když v  polovině devatenáctého století ve Francii soud uznal, že autor má 
právo na odměnu za to, když jeho skladbu hrají hudebníci na veřejnosti, začali 
autoři houfně vybírat tantiémy. Celý proces se ovšem ukázal jako komplikovaný a 
velice neefektivní. Skladatelé a nakladatelé se proto začali sjednocovat v 
profesionálních organizacích, které měly tyto poplatky hromadně vybírat a 
vyúčtovávat. Tak vznikl systém takzvaných kolektivních správců (Garofalo 1999). 
 Kolektivním správcům připisují autoři práva na bázi exkluzivní licence. 
Smlouvy, které kolektivní správce s uživateli práva uzavírá, mohou být paušální 
jako v případě rádií, jednotlivé, nebo společné, to pokud je druhá strana například 
sdružením. Existují dva případy, kdy si i přes výhradní zastupování kolektivního 
správce zajišťuje smlouvy sám autor (pokud má autor svého nakladatele, jedná 
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jeho jménem nakladatel): jedná se o právo na synchronizaci, tedy použití autorovy 
hudby v audiovizuálním díle, a o samotný zásah do jeho díla (Ventroni 2011: 66). 
Spravovat svá práva si nicméně může i autor sám, ačkoliv to není běžné a ve 
většině případů ani moc efektivní. Většina autorů se proto nechává zastupovat 
kolektivním správcem, některé navíc zastupuje nakladatel. 
 Důležití aktéři v oblasti hudebního práva se proto dnes dělí na tři kategorie, 
vlastníci práv (autorství a výkon), kolektivní správci a uživatelé práva. Významnou 
roli navíc hrají nakladatelé, kteří sice nic sami nevytváří, ale autoři jim poskytují 
právo jednat jejich jménem. Za výkon se považuje práce všech zúčastněných 
hudebníků a investice výrobce nahrávky, kterým bývá zpravidla nahrávací firma 
nebo osoba takzvaného producenta, který už hotovou nahrávku poskytuje 
nahrávací firmě pod licenční smlouvou s tím, že jí přenechá podíl na zisku. 
 S postupným vývojem vrstev se členila i kolektivní správa a její vývoj se 
vyvíjel odlišně v různých zemích. Rozdíl je patrný mezi kontinentálním a 
angloamerickým systémem, ale i v rámci Evropy samotné.  Podle Conleyho 
(2009:41) můžeme ale nalézt tři hlavní rozdíly mezi správou USA a většinou 
Evropy. Spojené státy mají tři organizace na správu provozovacích práv, zatímco 
evropské země stejně jako většina světa má jen jednu. V USA jsou tyto organizace 
v konkurenčním vztahu a nemůžou vyjednávat exkluzivní licence se skladateli a 
vydavateli,  oproti tomu evropský systém národních správců byl na teritoriální 
exkluzivitě tradičně založen. Správci mechanických práv nemají v USA monopol na 
reprodukční distribuční práva, v Evropě ano.6 Mezinárodní rozdíly panují ve 
spojování správy jednotlivých vrstev. První dvě vrstvy jsou dnes spravovány buď 
dohromady, nebo odděleně. Oddělené spravování praktikuje například USA, Velká 
Británie nebo Francie. Jeden kolektivní správce naopak existuje například v ČR 
(OSA) nebo v Německu (GEMA). Pro třetí vrstvu existuje zpravidla vždy správce 
samostatný (v ČR Intergram, v Německu GVL, ve Francii SPPL). 

 
 

 S technologickým rozvojem navíc přichází vedle rostoucích výdělků i další 
proces, který zvyšuje důležitost práv, a to rozšíření jejich působnosti. Celý systém 
autorského práva nebyl několik staletí ničím víc než uzavřenou dohodou mezi 
vydavatelem a autorem. Nikoho dalšího se bezprostředně netýkal. S rozvojem 
internetu začal ovšem náhle právně propojovat oblasti, které s ním dříve neměly 
co k dočinění (Jensen 2003). Koncového uživatele nemusel systém ochrany 
autorství moc zajímat, dnes čelí neustálým tlakům a informacím o tom, co je či není 
legální. Podobně se mění pozice maloobchodníků: zatímco v klasickém modelu měl 
prodejce obchodní vazby pouze s distribuční společností, v současném 
internetovém prodeji musí jednat přímo s vlastníky práv ke skladbám (což bude 
rozebráno níže). Při prodeji hudby pomocí digitální distribuce se proto více než 
kdy předtím stává klíčovým problémem licencování. Téměř každá nahraná skladba 
má svého autora a vydavatele a naprosto každá nahrávka má svého vlastníka a 
výkonné umělce, kteří na ní účinkují. Všem patří podle současného režimu 
autorských práv odměna za jakýkoliv prodej nebo provozovaní jejich nahrávky a 
jako taková musí být odvedena na příslušná místa. 

                                                 
6 Mechanická práva si v USA spravují většinou sami vydavatelé, viz Mazziotti 2011: 17 
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 Co je tedy typické pro digitální hudební trh? Základní pravidla jsou stejná 
pro všechna média, ať už je forma poskytování obsahu jakákoliv: pokud médium 
vysílá, či jinak poskytuje hudbu, musí brát v potaz ony tři vrstvy autorských práv. 
Mechanická práva opravňují majitele práv k odměně za vytváření kopií díla, což 
zahrnuje i proces nahrání/stáhnutí (upload/download), tedy kopírování dat na 
server nebo ze serveru. Práva k veřejnému provozování opravňují majitele 
autorských práv žádat odměnu za provozování/vysílání jejich díla z nahrávky, a to 
i na internetu. Poslední jsou práva související, jejichž poplatky putují zpravidla 
přímo k nahrávací společnosti. 
 Mezi tradičním, offline hudebním prostředím a online prostředím nicméně 
existují tři zásadní rozdíly. První je rozdíl mezi primárním a sekundárním využitím, 
druhý je mezi veřejným provozováním a reprodukcí, třetí spočívá v narušení 
teritoriality kolektivní správy. 
 Kdykoliv se v analogovém světě použila hudba nehmatatelným způsobem, 
například v rádiu nebo v televizi, jednalo se o sekundární využití. Mělo se za to, že 
jeho účel bylo podporovat využití primární, tedy prodej desek. Z tohoto důvodu se 
tedy ani v EU ani v USA nevyvinulo takové ošetření sekundárního užití, které by 
v něm přiznávalo plná vlastnická práva (Mazziotti 2011: 34). V rozvíjejícím se 
digitálním prostředí se ale teď nemateriální použití stává využitím primárním. 
Princip rádiové licence, kdy rádio odvádí kolektivním správcům každý měsíc 
pevnou částku nehledě na to, co hraje, vznikl ve čtyřicátých letech. Vycházel z 
předpokladu, že vysílaná hudba je reklamou pro nahranou (Kretschmer et al. 
1999: 169). Praxe fungovala tak, že pokud se někomu hudba zalíbila, šel si ji 
koupit. Takový model ale přestává odpovídat skutečnosti v době, kdy se vysílání 
stává čím dál častěji i cílem. Například videoserver YouTube je sice možné stále 
považovat za marketingový nástroj, výzkumy ovšem ukazují, že je ale také 
v obrovské míře užíván jako koncová služba (Andrews 2011). Zatímco ještě na 
konci devadesátých let se příjmy západních kolektivních správců skládaly zhruba 
rovným dílem z poplatků z mechanických práv a poplatků z veřejného provozování 
(Wallis et al. 1999: 32), současný vývoj tuto rovnováhu vychyluje. Ve výzkumu 
společnosti Nielsen (2011) se ukázalo, že zatímco 20% amerických respondentů si 
na internetu kupuje hudbu, 60% ji tam poslouchá ve formě hudebních videí. Tento 
a mnohé další údaje přesvědčivě ukazují, že v  prostředí digitálních statků se tedy 
dostávají do popředí druhá a třetí vrstva. 
 Druhý rozdíl spočívá v tom, že offline svět kolektivní správy a administrace 
hudby se do velké míry zakládal na rozlišení mezi komunikací (veřejným 
provozováním) a reprodukcí. Podle tohoto rozdělení tradičně organizovali svou 
práci a pro každou z těchto kategorií vyvinuli rozdílné tarify a praktiky v převodu a 
managementu exkluzivních práv (Mazziotti 2011: 4). V digitálním světě ale při 
jakékoliv transakci a převodu dat dochází k faktické reprodukci tvorbě kopií. Ve 
fyzickém světě je kopie ekonomická jednotka, která má svou hodnotu (Krasilovsky 
2007: 433), v digitálním se její hodnota vyčísluje o poznání komplikovaněji. Už jen 
jednoduchý nákup v digitálním obchodě s sebou nese množství kopírování. Datové 
soubory jsou uloženy na serverech poskytovatele, a už aby mohly být vyslány, musí 
se zkopírovat. Data se na internetu navíc pohybují v tak zvaných paketech, malých 
balíčcích, které neodpovídají celému datovému souboru, a tyto pakety na své cestě 
procházejí systémem nejrůznějších uzlů, v nichž se vždy kopírují. Konečná adresa 
počítače je dána routerem, vstupní bránou, v níž opět vzniká kopie, třebaže 
dočasná. V momentě, kdy médium už ze své podstaty vyžaduje ke každému 
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procesu komunikace reprodukci, se komplikuje právní rozlišení. Dnes už se 
ustálilo, že stáhnutí skladby je reprodukce a její streamování je veřejné 
provozování, nicméně ještě v prvních letech nového milénia byla situace velice 
nepřehledná (Ventroni 2008). 
 Třetí významný rozdíl leží v oblasti kolektivní správy. Digitální síťové 
prostředí nezná geografické hranice, díky čemuž byla výrazně zpochybněna 
smysluplnost národního základu všech kolektivních správců. Tato situace je velmi 
komplikovaná především v Evropě, kde se v blízkosti sebe nachází mnoho 
vyspělých ekonomik s odlišnými právními úpravami a suverénními kolektivními 
správci. Navíc vlastnictví práv se může lišit od země k zemi a vypátrání, kdo vlastní 
co v jakém teritoriu, jako nezbytný právní krok k licencování se tak při 
mezinárodní digitální distribuci neúměrně komplikuje (Krasilovsky 2007: 428). 
 Další problémy se dotýkají spíše konkrétních situací, například otázka 
kompetence vydavatelů. V evropském prostoru totiž mechanická práva spravuje 
kolektivní správce, ale vždy když jde o takzvaná synchronizační práva (tj. použití 
hudby v audiovizuálním díle) nebo o změnu skladby, musí uživatel jednat přímo 
s nakladatelem, popřípadě přímo s autorem. Extrémně problematické se v tomto 
ukázaly melodie na mobil. Ještě v polovině první dekády pracovaly tehdy velmi 
výdělečné firmy s mobilními vyzváněními ve stálé nejistotě, jelikož nebylo 
vyřešeno, zda přetvoření skladby na vyzvánění je zásahem do autorského díla či 
nikoliv. Pokud by bylo, musely by se licence obstarávat přímo u nakladatelů, kteří 
by si pravděpodobně kladli mnohem tvrdší podmínky než správci. Tyto nejasnosti 
mohly být jakoukoliv zúčastněnou stranou žalovány a výsledek by býval byl velmi 
nejistý (Geißler 2008). 
 Jiné komplikace nastávají díky konvergenci v užívání hudby. Prodejní 
modely se v praxi často prolínají a otázky kompenzace vlastníků vyvstávají 
především u současných cloudových modelů. Jako příklad uvedu německou 
streamovací službu Simfy. Ta nabízí zdarma či za měsíční poplatek streamování 
hudebního katalogu přes svoji aplikaci. To může být interaktivní, když si uživatel 
sám vybírá, jaké skladby chce slyšet, nebo neinteraktivní, pokud kopíruje systém 
žánrového rádia. Mezi těmito dvěma módy lze plynule přecházet. V ukázkové 
situaci uživatel poslouchá tematické rádio, zalíbí se mu skladba a pustí si ji ještě 
jednou. V placené verzi si potom může tuto skladbu navíc stáhnout na harddisk a 
pouštět si ji, i když není připojený na internet. To ale jen po dobu, kdy si sám platí 
předplatné. V popsané situaci se vyskytují tři existující systémy odvádění tantiém: 
rádiová licence, interaktivní streamování a stahování. 
 Odlišná povaha obchodu na internetu se brzy začala promítat i do 
legislativních opatření. První velké a zřejmě stále nejdůležitější rozhodnutí 
v oblasti hudebního práva padlo již v roce 1996. Mezinárodní organizace 
duševního vlastnictví (WIPO) tehdy schválila dvě dohody, které následně 
podepsalo okolo 100 jejích členských zemí. Jednalo se o WIPO Copyright a WIPO 
Performances and Phonogram treaties (Dolata 2011). Tyto dokumenty obsahovaly 
především tři klíčové body. Hudební společnosti a výkonní umělci mají exkluzivní 
právo umísťovat svou hudbu online. Je zakázáno obcházet copyrightovou ochranu 
u chráněných děl. Poskytovatel internetové služby nezodpovídá za obsah, který na 
jeho servery ukládá někdo jiný (Dolata 2011: 10). Všechny tři měly velké důsledky 
pro budoucí vývoj. Poslednímu bodu se dnes často říká „ustanovení bezpečného 
přístavu“ (safe harbour provision) a hudební služby s obsahem nahraným 
samotnými uživateli, jako je například Grooveshark, na něm zakládají celou svou 
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existenci. O dva roky později byly dohody implementovány do amerického 
právního systému jako Digital Millenium Copyright Act, v roce 2001 přijala svou 
verzi i Evropská Unie ve formě Směrnice o informační společnosti 2001/29/ES. 
 Současnou pozici obchodu s digitální hudbou v rámci právní a smluvní 
krajiny hudebního průmyslu ukazuje Diagram 6.1. 

 
Diagram 6.1.: Pozice online-obchodu v systému autorského práva v hudbě 

 
Zdroj: upraveno dle Ventroni 2008: 72 (modelová situace v Německu) 
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 Už zhruba šedesát let jsme svědky postupné integrace a hospodářské 
harmonizace moderní Evropy. Jakkoliv velké a úspěšné byly ale snahy o vytvoření 
podmínek pro volný pohyb služeb, zboží a kapitálu, oblast duševního vlastnictví 
zůstala tímto procesem celá desetiletí naprosto nepoznamenaná (Santos 2009). 
Tradiční evropský model duševního vlastnictví a jeho správy je proto stále a 
výhradně zakotven v systémech národních států. S tím, jak se hudební průmysl 
začal mezinárodně provazovat, se objevila i potřeba řešit vymahatelnost práv na 
cizím území. Kolektivní správci tehdy zvolili strategii vzájemných dohod založenou 
na principu teritoriálního spravování nejen vytvářeného, ale spotřebovaného 
obsahu. V praxi to znamená, že britskou hudbu vysílanou v ČR vyúčtuje český 
kolektivní správce a přeposílá ji kolektivnímu správci do Anglie. Naopak to funguje 
stejně, čímž je zajištěno, že peníze doputují tam, kam mají, a to pomocí jediné 
účtárny v každém státu. Stejně tak platila teritorialita i pro vlastníky práv. Rezident 
daného státu se mohl přihlásit o exkluzivní zastupování pouze ve své zemi. 
Tradiční evropský model licencování je proto multirepertoárový a monoteritoriální.  
 Nástup globalizované digitální ekonomiky postavil nicméně Evropu před 
novou výzvu a v rámci budování jednotného vnitřního trhu se proto v posledních 
letech událo pro digitální distribuci hudby několik důležitých změn (Mendes 
Pereira 2003). 

 
 
 Zlomový bod pro digitální hudbu v Evropě představuje Směrnice 
o informační společnosti7, kterou byly přijaty dohody Světové obchodní 
organizace. Na úrovni kolektivních správců měly ale pro digitální distribuci hudby 
význam ještě jiné dokumenty. Především šlo o dvě dohody mezi kolektivními 
správci, Santiagskou z roku 2000 a Barcelonskou z roku 2001, které vznikly 
především z potřeby reagovat na vznikající elektronický trh s hudbou. V Santiagu 
se pět kolektivních správců dohodlo na rozšíření dosavadních vzájemných dohod o 
veřejném provozování na „internet a podobné sítě“ (Capobianco 2004: 119). 
V Barceloně padlo podobné usnesení v oblasti mechanické reprodukce. Obě 
pracovaly s již dlouhodobě existujícím principem ekonomické rezidence, tedy 
podmínkou, že se daný spotřebitel autorského práva (například firma poskytující 
internetovou hudební službu) může registrovat pouze u kolektivního správce práv 
na území svého státu.  
 To se velmi brzy stalo předmětem přezkoumávání Evropské komise. V roce 
2005 tak byla Santiagská dohoda zhodnocena jako odporující evropskému právu o 
ochraně hospodářské soutěže a komise vydala doporučení8 vztahující se 
k hudebním kolektivním správcům, aby povolili vlastníkům práv registrovat se u 
„jakéhokoliv správce v EU, který bude poskytovat celoevropské licence“ 
(Commission consults on music 2005, Brownlow, Miksche, Forsyth 2008: 70). Za 
necelé dva roky poslalo evropské sdružení správců CISAC do Bruselu návrh, na 
němž se dohodla většina jeho organizací a který měl omezit restriktivní podmínky 

                                                 
7 Viz Směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti 
8 Viz Doporučení Komise ze dne 18. května 2005 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a 
práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby, 2005/737/ES  
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pro registrace. Proti tomu se ale velmi důrazně ozvali zástupci největších 
evropských médií a telekomunikačních firem. Toto řešení jim nestačilo a žádali 
kompletní zrušení teritoriality. Evropská komise tehdy usoudila, že doporučení 
z roku 2005 nebylo dostačující k nastolení tržního prostředí a v roce 2008 zazněl 
do dneška nejdůležitější verdikt, zkráceně nazývaný „CISAC decision“9. Bylo v něm 
shledáno, že zavedený systém poškozuje hospodářskou soutěž a vykazuje znaky 
kartelových dohod. Tyto „sjednané praktiky“ byly zakázány (Brownlow, Miksche, 
Forsyth 2008: 70) a uživatelům bylo povoleno se registrovat u libovolných správců 
v rámci EU. 
 Možnost volby pro uživatele ovšem ještě neznamenala rozšíření 
kompetencí správců, kteří stále zůstávají v národních teritoriích. V době 
Rozhodnutí CISAC se nicméně začaly vyskytovat případy, kdy se jednotliví správci 
pokusili pokrýt svou licencí celý digitální evropský prostor. Když v roce 2008 
nizozemský kolektivní správce BUMA nabídl celoevropskou licenci britské hudební 
službě Beatport, bylo to poprvé v historii, kdy byla mutlirepertoárová licence 
poskytnuta v kontinentálním měřítku. Přestože BUMA upravila všechny tarify tak, 
aby v jednotlivých zemích odpovídaly tamním poplatkům, a tudíž byl finanční efekt 
stejný, jako kdyby bylo smlouvy dosaženo v rámci recipročních smluv národních 
správců, byla smlouva velmi rychle napadena ostatními správci. BUMA posléze od 
smlouvy odstoupila. 

 
 
 Současné tendence se v kolektivní správě ubírají dvěma směry. Zaprvé se 
ukazuje odklon k licencování multirepertoárovému a multiteritoriálnímu (jako to 
zkoušela společnost BEMA). Zadruhé dochází k pokusům o licencování 
monorepertoárové a multiteritoriální. Už doporučení z roku 2005 totiž předeslalo, 
že nejen uživatelé práva, ale i vlastníci práv můžou svá online práva vyjmout ze 
správy národních organizací a přenést je jinam podle vlastní volby. Výsledkem 
takového přehodnocení je nový model takzvaných monorepertoárových správců, 
tedy organizací a iniciativ, které spravují jen určitý repertoár - buď konkrétního 
vydavatelství, nebo konkrétního regionu. V rámci vytvoření konkurenčního 
prostředí na digitálním trhu se tedy vytvořili specializovaní správci pro určitý 
repertoár, kteří konkurují původnímu systému národních kolektivních správců. Ve 
většině těchto iniciativ se angažují samotná nakladatelství, která se logicky 
pokoušejí vymanit ze sevření kolektivní správy, nabízet svůj digitální obsah samy a 
téměř exkluzivně10 k němu poskytovat licence pro online a mobilní využití v rámci 
celé Evropské Unie (Mazzioti 2011: 11-13). Celá situace je o to komplikovanější, že 
zřizovateli těchto nových organizací jsou společně s vlastníky práv i sami národní 
kolektivní správci, často sdružení do aliancí. 
 Cílem tohoto monorepertoárového systému je vytvořit takzvané one-stop 
obchody, samoobsluhy pro mobilní a online služby. Ty by ideálně měly prodávat 
komplexní balíčky pro jednotlivé skladby, v nichž by byly k dispozici všechny tři 
vrstvy: mechanická práva, práva k veřejnému provozování i práva výrobců. Pokud 
ale tyto nové organizace chtějí poskytovat práva přímo, musí vždy nejdříve vyřešit 

                                                 
9 Viz Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 16. července 2008 vztahující se k řízení podle 
článku 81 Smlouvy o ES a článku 53 dohody o EHP (Věc č. COMP/C-2/38.698 – CISAC) 
10 O exkluzivitě smluv panují dohady a netransparentnost dohod se již stala předmětem soudních 
sporů, stále je ale technicky možné licencovat přes národní správce (Mazziotti 2011:21-22) 
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legislativní problém, jak určitý repertoár vyjmout z kompetence národních 
kolektivních správců. Právě to se ukazuje jako poměrně komplikovaný proces, 
protože pro každou vrstvu práv existují jiná pravidla správy. 
 Administrace mechanických práv funguje v rámci jednoho státu obyčejně 
s přímou účastí kolektivního správce. Ten po odečtení úředního poplatku posílá 
peníze buď nakladateli, který je dělí mezi sebe a autory, anebo přímo autorům, 
pokud svého nakladatele nemají. Při mezinárodním licencování se do popsaného 
řetězce dostává ještě mezičlánek v podobě subnakladatele. Nakladatel 
subnakladatelovi postupuje svá mechanická práva pro určité teritorium, například 
když se umělec ze zahraničí rozhodne natočit českou píseň ve svém jazyce. Od 
místního kolektivního správce tento subnakladatel posléze obdrží tantiémy, nechá 
si svou smluvně dohodnutou část a zbytek posílá původnímu nakladatelství. 
 Právě osoba nakladatele je přitom velmi důležitá. Do hry zde vstupuje rozdíl 
režimů autorského práva v UK a USA oproti kontinentální Evropě. Zatímco totiž 
v Evropě se nakladatelé nikdy nestávají nositeli práv autorů, ve Velké Británii a 
v USA ano. Anglosaským nakladatelům proto stačí nechat vypršet 
subnakladatelské smlouvy ve státech EU. Následně pak mohou na starém 
kontinentu nakládat se svým katalogem podle vlastního uvážení a mimo kanály 
národních kolektivních správců. Z tohoto důvodu také monorepertoárové 
organizace spravující katalog jednoho vydavatele poskytují většinou jen 
angloamerický repertoár. Nutno ale dodat, že právě ten je z hlediska obchodu také 
tím nejdůležitějším (Mazziotti 2011). 
 Zatímco digitální mechanická práva se postupně daří převádět na systém 
monorepertoárových správců, správa práv na veřejné provádění díla stále zůstává 
v kompetencích národních organizací. Na rozdíl od mechanických práv delegují 
správu provozovacích práv na kolektivní správce přímo autoři a nakladatelé s nimi 
nemají nic společného. Výše popsané one-stop obchody tak sice provozovací práva 
nabízejí, ve skutečnosti je ale pouze nepřímo zprostředkovávají v rámci 
podlicenčních smluv. Jinak to může být pouze v případě, že se monorepertoárovým 
správcům podaří dohodnout přímou správu práv od samotných autorů. Taková 
kompletní delegace funguje například u Panevropské iniciativy latinskoamerických 
autorů (PEL), kde materiál vyjmuli zároveň nakladatelé i sami jihoameričtí autoři 
skrze rozhodnutí svých národních kolektivních správců (Mazziotti 2011:15-19). 
 Třetí vrstva je specifická tím, že opravňuje nositele práv přímo kontrolovat, 
jestli se jejich vystoupení nebo zvuková nahrávka umístí legálně do distribuce. 
Konkrétně v právním systému EU toto řeší odstavec 3.2 Směrnice o informační 
společnosti. I bez této úpravy by ale přechod třetí vrstvy do online fáze nejspíše 
neměl mezinárodní koordinovaný dopad. Běžně totiž výrobci nahrávek získávají 
práva od výkonných umělců už během samotného nahrávání, jakékoliv šíření 
svých nahrávek tradičně řešili individuálně a nevytvořili si v rámci Evropy žádný 
rozvinutý systém recipročního vyplácení (Mazziotti 2011). 
 Mezi osmi existujícími monorepertoárovými správci (viz Tabulka č. 6.1) jich 
šest nabízí katalogy konkrétních vydavatelství (CELAS, PAECOL, DEAL, PEL, PEDL, 
IMPEL) a dvě se starají o lokálně vymezený repertoár (ARMONIA, Nordisk 
Copyright Bureau). Důležité je ještě jednou připomenout, že tito noví 
monorepertoároví správci se přímo starají pouze o mechanická práva, tedy o 
procesy, kdy se hudební soubory kopírují (čili stahují).  
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Tabulka č. 6.1: Online a mobilní monorepertoároví správci v EU 

Název Zřizovatelé 
Správce Nakladatel/Repertoár 

CELAS GEMA (SRN), PRS (VB) EMI Publishing  
PAECOL GEMA (SRN) Sony/ATV Music Publishing 
DEAL SACEM (Fr) Universal Music Publishing 
PEL SGAE (Šp) Pouze latinsko-americký repertoár: 

Sony/ATV Music Publishing, Peer Music, 
repertoár kolektivních správců z Jižní 
Ameriky  

PEDL PRS (VB), STIM (Šv), SACEM 
(Fr), SGAE (Šp), BUMA-
STEMRA(Niz) 

Warner/ Chappel  

IMPEL PRS (VB) menší nezávislí vydavatelé 
ARMONIA SGAE (Šp),SACEM (Fr),SIAE (It) Skladby a nakladatelé z regionu 
Nordisk Copyright 
Bureau 

KODA (Dn), STEF(Is), STIM (Šv), 
TEOSTO (Fi), TATGA(Li), AKKA-
LAA(Lo), EAU(Es), TONO(No) 

Skladby a nakladatelé z regionu 

Zdroj: Mazziotti 2011: 11-15 

 
 Vyvazování repertoáru z klasického modelu kolektivních správců logicky 
komplikuje situaci poskytovatelům hudebního obsahu. Musí vyjednat i individuální 
smlouvy se všemi vlastníky online práv v oblasti producentů nahrávek, jsou 
zatíženi velkým množstvím administrativy, kdy musí přímo vědět, které skladby 
chtějí ve své službě nabízet a kdo konkrétně je vlastní. Celá situace se navíc 
znepřehledňuje monorepertoárovými správci a jejich nevyjasněnými 
kompetencemi. Zatímco v tradičním offline systému by stačilo vyjednat plošné 
licence s každou z národních organizací, dnes si právo vyjednávat uzurpují přímo 
jednotliví vydavatelé. Navíc panuje obecná nevědomost, kdo je oprávněn 
poskytovat licence k čemu, což se ještě dále komplikuje v případech, kdy má 
konkrétní nahrávka nebo skladby více vlastníků. Towse a Handke (2007) varují, že 
takové štěpení správy může vést k naprosté neefektivitě a  „tragédii soukromé 
pastviny“ (tragedy of anti-commons), při níž se uživatelům práv kvůli složitému 
hledání výrazně zvyšují transakční náklady. Jak společnost Apple, tak obrovský 
poskytovatel mobilní hudby v Německu Deutsche Telekom již v Bruselu vyjádřili 
svou nespokojenost se současným stavem. Apple společně s vlastníkem platformy 
Youtube.com společností Google si u Evropské komise v roce 2009 stěžovali, že 
díky repertoárové fragmentaci jsou komerční uživatelé zmatení, kde konkrétní 
práva licencovat. Současný systém je podle nich speciálně nepřátelský vůči firmám 
zabývajícím se uživatelsky generovaným obsahem jako právě v případě Youtube, 
protože ty nemohou předem vědět, jaká konkrétní hudba se na jejich serverech 
objeví. Konkrétně Google proto v Evropě zatím stále licencuje globální repertoár 
pomocí systému národních správců (Mazziotti 2011: 30). 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Teosto
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 V šedesátých letech hlásal slavný teoretik médií Marshall McLuhan, že 
médium je sdělení, o tři dekády později vše nasvědčuje tomu, že přinejmenším 
z technologického hlediska se cesty informace (či sdělení, obsah…) a média 
rozdělily. Obsah se v informační ekonomice stal tím, čemu se ve finančnictví běžné 
říká likvidní aktiva, tedy obchodním artiklem, který může být velmi rychle a 
efektivně zpeněžen. V situaci, kdy každý větší mediální podnik na globálním trhu 
buduje multi-platformové mediální značky, se nadto zdá, že již ne médium, ale 
obsah samotný se stává principem, podle něhož se mediální průmysly organizují 
(Murray 2003: 9). 
 Stejně jako výroba se prolíná i spotřeba. Poslech hudby jako aktivita ve 
volném čase stojí v přímé konkurenci ke sledování filmů na DVD, hraní her a 
užívání mobilních telefonů (Dolata 2011: 8). Obchod s hudbou se tedy nejenže 
přesouvá do nových oblastí, ale zároveň se začleňuje do průmyslů, které ji považují 
jen za jednu z mnoha forem digitální zábavy. To vše dohromady mění systém 
organizace hudebního trhu a tvorby hodnoty v něm. 

 
  
 Pohled na strukturní řetězec proto odhaluje změny oproti systému fyzické 
distribuci. Zaprvé dochází k zapojení nových aktérů. S růstem internetu jako 
globální komunikační platformy a rychlým přijmutím příslušných technologií se 
začaly v obchodu s hudbou angažovat i skupiny, které dříve s tímto oborem neměly 
mnoho společného. IT průmysl zaostřil na spotřebitelskou elektroniku, 
deregulovaný telekomunikační trh cítil nové obchodní příležitosti.  
 Zadruhé došlo ke zmlhavění samotného rozdílu mezi distribucí a 
maloobchodem. Zatímco v offline světě byly oblasti distribuce a maloobchodu 
velice jasně oddělené, prolínání těchto termínů v internetovém světě patří 
k základním charakteristikám digitální distribuce hudby. Anglická literatura často 
zmiňuje slovo delivery, které stojí významem někde mezi oběma zpochybněnými 
termíny. 
 Tento posun vychází ze změny dodavatelských článků, které naopak vychází 
ze specifické struktury internetu. Tradiční článek výrobce nosiče a fyzického 
distributora v internetovém prodeji mizí, čímž odpadá funkce klasických 
logistických firem či distribučních divizí velkých hudebních firem. Na druhou 
stranu s sebou rozvoj digitální trhu přinesl nový druh podnikání. Na všech větších 
trzích dnes existují společnosti, které se specializují na dodávání obsahu do míst, 
kde se hudba prodává nebo pronajímá. Tyto firmy buď mohou mít povahu 
pouhého prostředníka, který spolupracuje přímo s umělci, kteří si desky vydávají 
sami.  Těm pak za paušální poplatek zajišťuje, že jejich hudba bude na prodej 
skrze co nejvíce digitálních obchodních kanálů. Anebo mohou mít povahu 
takzvaných agregátorů dat. Ty fungují jako velká úložiště nebo sklady digitálního 
obsahu, z něhož maloobchodníci v reálném čase čerpají data, která si jejich 
uživatelé žádají. Velké firmy jako Apple, Real Networks (s obchodem Rhapsody) 
nebo Napster měly historicky svá vlastní úložiště, vždy tomu tak ale není a 
agregátory proto představují důležitý prvek digitální distribuce. 
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 Britská agregátorová společnost OD2 v roce 2003 dokonce stála za 
rozmachem evropského prodeje digitální hudby. Velké investice do technického 
zázemí jí velmi brzy dovolily nabízet digitálně milion skladeb (obvyklé množství 
nabízené americkými elektronickými obchody v roce 2005 bylo maximálně půl 
milionu) a díky tomu se z ní brzy stal nejvyužívanější agregátor pro distribuci 
hudby v celé Evropě (Loudeye 2004). V roce 2004 zajišťovala digitální hudbu pro 
21 prodejců v devíti státech, kteří čítali HMV, MSN nebo Tiscali. O něco později se 
v Británii objevil i druhý velký konkurenční agregátor DX3 (Digital Domain 
Distribution), který dodával hudbu například digitálním obchodům Recordstore a 
Woolworths, v Německu podobně fungovala společnost Phonoline. Podobně se 
agregátory ve stejné době rozvíjely i na jiných kontinentech (Soundbuzz 
v jihovýchodní Asii, Destra Corp. v Austrálii, iMusica v Brazílii aj.) (Smith 2004a, 
IFPI 2004). 
 Současné přední agregační služby jako například američtí Medianet nebo 
Omnifone disponují katalogem až okolo patnácti milionů skladeb v několika 
formátech a bitrate. Nezřídka kdy (jako v případě britské 7digital nebo právě OD2) 
také provozují i vlastní hudební obchod. 

 
 
 Důležité strukturální změny na trhu s hudbou se tedy odehrály na úrovni 
maloobchodu a logistiky. Popisovat přechod do informační ekonomiky jen pomocí 
nich by ale poskytlo značně zúžený pohled. Se vstupem hudby do digitálního 
prostředí a zapojení IT firem se souvislosti hudebního obchodu rozšířily.  Klym 
(2005) proto sleduje strukturu obchodu s digitální hudbou v rámci 
celého hodnototvorného řetězce komunikačních služeb. Služby zabývající se 
digitální distribucí hudby se podle ní dají rozdělit na sérii bodů, v nichž se vytváří 
hodnota a nad nimiž se jednotlivé strany snaží získat vliv a kontrolu. Rozdíl mezi 
obchodními modely digitální distribuce je potom rozdílem mezi vztahem ovládání 
jednotlivých bodů. V hodnototvorném řetězci digitální hudby nachází pět těchto 
bodů (viz Diagram 8.1). 
 
Diagram 8.1: Body kontroly v řetězci digitální hudby 

 
Zdroj: Zpracováno podle Klym 2005 

 
 První je samotná služba s digitální hudbou, která má dvě části: sdružení 
obsahu (agregace) a uživatelské rozhraní obchodu. Agregace obsahu je tou 
nejzákladnější premisou v digitální distribuci. V pojetí Klym se jedná o katalog či 
kolekci hudby v dané službě a suverénně ho ovládají vlastníci práv.11 Tím, že jsou 
monopolními vlastníky dané hudby, nastavují si podmínky podle svého uvážení. 
Poskytovatelům hudební služby potom zůstává minimální zisk. Uživatelské 
rozhraní poskytuje spotřebitelům přístup ke službě. V některých případech je 

                                                 
11

 Nakladatelé v tomto bodě nevystupují. Vyplývá to ze současného systému online licencování, kdy 
majitel hudební služby musí získat přímé povolení nahrávacích společností, nikoliv však 
nakladatelů. Viz příslušná kapitola o hudebním autorském právu č. 7. 

služba s digitální 
hudbou 

připojení k 
síti 

primární 
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všeobecně dostupné, jindy je přístup umožněn jen v rámci konkrétního systému. 
Například Apple je dokladem průchodnosti mezi těmito dvěma systémy: nejdříve 
začal jako uzavřený obchod dostupný pouze po stažení aplikace iTunes, několik let 
později ovšem přešel na otevřené webové rozhraní. 
 Druhým bodem je připojení k síti. Na začátku nového milénia se v šíření 
obsahu angažovaly dvě síťové platformy. Zaprvé internet a za druhé 
telekomunikační sítě druhé (GSM), druhé a půlté (EDGE) a třetí generace (3G). Trh 
komunikačních sítí je tradičně velmi silně koncentrovaný s vysokými náklady na 
vybudování infrastruktury a v případě mobilních sítí se navíc přidává omezení šíře 
frekvenčního pásma. Jedná se tedy kontrolní bod, který je velmi stabilní, s 
obtížným vstupem nových aktérů a vysokou mírou kontroly. 
 K výhodám služeb připojujících k sítím patří především propojení na 
předplatitelský systém, který většinou užívají jak mobilní operátoři, tak klasičtí 
poskytovatelé připojení. Prodej hudby lze totiž velmi administrativně jednoduše 
připojit k měsíčním účtům (Wikström 2009: 114). Kromě strategických spojení 
mezi poskytovateli síťového připojení a hudebních služeb, která jsou běžná už od 
počátku milénia, se vyvíjely a vyvíjejí i snahy ze strany síťových firem o 
samostatný prodej hudby. Příkladů by byly celé desítky: americký poskytovatel 
internetového připojení AOL zavedl už před deseti lety službu MusicOn, v Norsku 
vytvořil operátor Telenor s pomocí agregátoru Aspiro streamovací cloudovou 
službu WiMP, která se postupně rozpíná po celé Skandinávii (IFPI 2008). V oblasti 
mobilních telefonních služeb se zašlo ještě dále a vznikaly zde uzavřené systémy, 
nazývané walled garden. Spotřebitel si volbou operátora vybere zároveň, kdo mu 
bude poskytovat všechen obsah.  Dominantní operátor Jižní Koreje SK Telecom 
dokonce koupil tamější největší nahrávací a distribuční společnosti a stejně tak 
provozuje největší online hudební službu MelOn s šesti sty tisíci platícími uživateli 
(Wikström 2009: 114). V Japonsku se společnosti NTT DoCoMo podařilo na čas 
doslova kompletně ovládnout trh se síťovou distribucí hudby. 
 Třetím bodem v řetězci je samotné zařízení, které hudbu přijímá. Klym 
navíc přihlíží k různosti technologií a způsobů využívání hudby, která vedla 
k častému přenášení z prvního zařízení na nějaké jiné. Nazývá je primární a 
sekundární zařízení. Obě přitom disponují třemi dalšími body, v nichž se může 
uplatňovat kontrola: v zařízeních samotných, v operačním systému, který zařízení 
využívá, a nakonec na softwaru určeném k přehrávání. 
 Typický příklad této kombinace primární-sekundární představuje stolní 
počítač a přenosný přehrávač, ještě před několika lety základní kombo pro všechny 
distribuční modely. V posledních letech se ale rozdělní sekundárního a primárního 
zařízení komplikuje. Přinejmenším od roku 2007 a představení telefonu iPhone, 
který jako první přinesl plnohodnotný internetový prohlížeč a další novinky, které 
byly do té doby spíše typické pro oblast počítačů (West, Mace 2010). Pro digitální 
hudbu bylo nicméně zpočátku typické, že byla výrazně definována především 
sekundárním zařízením. Výsadní pozici mělo v raných letech zařízení iPod od 
Apple. Už od otevření iTunes Music Store postavil Apple celou strategii na podpoře 
svého přehrávače iPod, který uvedl na trh dva roky před tím. Mnoho jiných firem 
následně přišlo také s vlastním přehrávačem. 
 Význam kontrolních bodů koncentrovaných okolo softwaru začal růst už na 
začátku milénia. Jedním z výrazných reprezentantů byl přehrávač Windows Media 
Player. Ten se na jedné straně pevně pojil s hudebním formátem WMA, neboť WM 
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Player byl jedinou oficiální aplikací, která dovedla hudbu kódovat do formátu 
WMA. Na druhé straně byl navázán s operačním systémem Windows.  
 Mezi primárním a sekundárním zařízením se nachází ještě jeden bod, a to 
přenosové spojení. Klasicky se jedná o USB nebo technologii Bluetooth. Tento 
přenos byl často viděn jako problematický, protože umožňuje obejít síťová 
omezení, například při přenosu mezi mobilními telefony. Svého času se objevovaly 
i služby, které umožňovaly aktivní hledání hudby v okolních telefonech a jejich 
přenos jako v případě aplikace IcyPole (AgentArts Demonstrates 2004). Mobilní 
operátoři se proto snažili omezovat podporu konkrétních funkcí telefonů. 
Americký Verizon například ve svých telefonech blokoval funkci Bluetooth pro 
převod všech dat kromě fotek (Klym 2005: 9). 

 
 
 Smysl jednotlivých kontrolních bodů a jejich ovládání se naplno vyjevuje až 
v kontextu celého řetězce. Analýzy taktiky, které zúčastněné strany používají 
k ovládání jednotlivých bodů a ke koordinaci této kontroly, pak odkazují k pojmu 
systém, jednomu z nejdůležitějších strategických termínů v informační ekonomice 
(Shapiro a Varian 1999: 11-13). 
 Už samotná konkurence v informační ekonomice vychází ze soubojů 
jednotlivých systémů mezi sebou. Firmy totiž spojují jednotlivé technologie a 
licenční software do uzavřených soustav a budují na sobě závislý řetězec služeb a 
produktů. Ten má zákazníky do budoucna připoutat k jejich systému, neboť 
přechod na jakýkoliv jiný by byl moc nákladný. Znamenal by obměnu celé řady 
produktů a služeb, které by v novém systému jednoduše nefungovaly. 
 Klíčovým prvkem systémů jsou přitom standardy. V tom nejobecnějším 
smyslu se jedná o dohodnuté a uznané způsoby, které mají zajistit součinnost na 
trhu, na nějž je uváděno množství různých konkurenčních služeb a produktů. 
Vyskytují se napříč celý spektrem informační ekonomiky. Své standardy mají 
programovací jazyky, operační systémy, datové formáty, komunikační protokoly 
nebo třeba elektronická rozhraní. Své standardy má každý bod výše popsaného 
hodnototvorného řetězce (Standard). Kodek a formát MP3, který stál samého 
zrodu digitální distribuce hudby, byl také jeden z těchto standardů. Díky tomu, že 
byl otevřený, se mohl rychle šířit mezi uživateli. Proti němu stály formy licenčních 
standardů, které měly svého vlastníka a fungovaly jen v rámci jím stanoveného 
systému (Eastley, Michel, Devaraj 2003). 
 Všechny standardy mají svou důležitost pro tvorbu systémů, jeden z nich 
ovšem odkáže zastřešit a kontrolovat celý řetězec. Nazývá se DRM, což je zkrácená 
verze pojmu digital rights management, tedy správy digitálních práv). Ona „rights“, 
tedy práva, zde ale neznamenají „copyrights“, jak bývá často interpretováno, nýbrž 
„pravidla používání“. Ta mohou být stanovena přímo na základě autorského práva, 
na základě obchodní strategie vlastníků práv nebo můžou vycházet z bezpečnostní 
politiky podnikatele s obsahem. DRM tedy slouží k efektivnímu prosazení 
stanovených pravidel užívání u digitálních statků. V hudbě se rozšířil především 
digitální vodoznak vkládaný do hudebního souboru, teoreticky však může DRM 
figurovat v jakékoliv části hodnototvorného řetězce: v různých podobách 
v software, nebo v hardware například jako standardizovaný čip (Buhse a 
Grünnewig 2008). Právě takto chápaný systém DRM plnil společně s digitálními 
formáty až donedávna nezastupitelnou roli v systémech distribuce hudby. 
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 Technologické firmy začaly na začátku milénia vyvíjet své vlastní hudební 
formáty a své vlastní systémy DRM. Kombinovaly je s vlastními přístroji nebo 
vlastními obchody. Snažily se tak zajistit buď kompletní uzavření svých vlastních 
systémů (jako u firmy Apple) nebo ovlivnění okolního trhu při současném udržení 
vysoké míry kontroly (jako u firmy Microsoft). Právě Microsoft vyvíjel od roku 
2004 vlastní technologii DRM a svůj formát WMA. Dal se otevřenější cestou a svou 
DRM technologii licencoval mnoha obchodům. Ve své době ji využívali největší 
světoví prodejci digitální hudby jako Walmart nebo Buymusic, V roce 2004 potom 
otevřel navíc svůj obchod MSN Music a propojil ho s přehrávačem Windows Media 
Player (Hu 2004).  
 Jinou strategii zvolil Apple. Pevné spojení mezi iTunes a iPodem, které se 
ukázalo tak revoluční, bylo totiž možné jen díky uzavření přenosu mezi těmito 
dvěma body tím, že Apple v obchodě iTunes distribuoval hudbu ve vlastním 
formátu AAC a používal svou DRM technologii FairPlay (Krasilovsky 2007: 460). 
Apple se proto rozhodl, že svou DRM nikomu licencovat nebude. Na jeho 
přístrojích proto nešly přehrávat skladby s ochranou od jiných prodejců. Vzhledem 
k obrovskému rozšíření přehrávačů iPod to způsobovalo velké komplikace všem 
konkurentům. RealNetworks byli dokonce časem nuceni vyvinout program, který 
v jejich hudebním formátu emuloval DRM od Apple. Francouzská společnost 
Virgin, mediální gigant Lagardère i francouzské sdružení spotřebitelů žalovali 
Apple pro narušování hospodářské soutěže (Gasser, Begue 2005). 
 Pevné propojení systému má ještě další velkou výhodu. Dovoluje 
kompenzaci ztrát jednoho produktu nějakým jiným ze stejného systému. Vyvážení 
zisku tak umožňuje jít u některých produktů/služeb až na hranici zisku. Zatímco 
Apple podle různých zdrojů vydělával a vydělává na prodeji hudby jen několik 
centů (pokud vůbec), v prodeji iPodů činil zisk 52% z koncové ceny (Burkart 2005, 
Vaccaro, Cohn 2008). Tato strategie se ze zřejmých důvodů nelíbila vlastníkům 
práv, kteří mají technicky vzato zisky jen z ceny prodané hudby, přestože jejich 
hudba vysoce zvyšuje hodnotu sekundárního zařízení. Americká Sony Music 
podmiňovala nejdříve poskytnutí svého katalogu do obchodu iTunes tím, že získá 
procenta z každého prodaného iPodu (Isaacson 2011). 
 Mnohé firmy se ale pokoušely napodobit funkčnost systému Apple. Finská 
Nokia oznámila v roce 2007, že hodlá spustit webový hudební obchod, který bude 
přístupný jen přes její telefony a který má konkurovat iTunes Music Store (West, 
Maze 2010: 278). O dva roky později byl představen obchod Nokia Ovi, který 
kromě hudby ještě nabízel hry a další obsah. V počítači byla zakoupená hudba 
spravována synchronizačním programem Nokia Music. Kooperace s Microsoftem 
na tomto projektu se zhmotnila ve formátu WMA a možnosti spravovat hudbu i 
přes Windows Media Player (Lee 2007). Oblibě iTunes se ale zdaleka nevyrovnal a 
po krátké době se v tichosti stáhl z většiny zemí (Lunden 2011). 
 Podobně jako Apple nebo Nokia se o vytvoření vlastního systému snažilo i 
Sony. V roce 2004 otevřelo svůj obchod Sony Connect se skladbami ve vlastním 
formátu ATRAC3 a vlastní DRM technologií. Soubory bylo možné přehrát pouze na 
přístrojích kompatibilních se softwarem SonyStage (který byl opět vybaven 
licenční DRM technologií). Obchod Connect se navíc později stal i pokusem o 
propagaci nového licenčního nosiče Minidisc a s ním spojeného přehrávače, který 
se ale nakonec příliš neosvědčil. Včleňování DRM se mimoto logicky týkalo také 
otevřených formátů, takže se mu nevyhnul ani oblíbený MP3, a podobné omezená 
kontrola se odehrávala i na rovině mobilních telefonů. Vyzváněcí melodie byly 
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velmi často prodávány v různých formátech pro různé značky telefonů, takže jejich 
přenos nebyl možný (Geißler 2008: 241). 
 
Tabulka 7.1: Historické příklady systémů v obchodu s digitální hudbou 

Výrobce Agregace Přenos Zařízení 
 Prodejce Audio 

formát 
DRM Přehrávací 

software 
Sekundární 
zařízení 

Apple ITunes Music 
Store 

AAC 
(MP4) 

FairPlay iTunes iPod, iPhone 

Microsoft různí WMA Plays For Sure Windows 
Media Player 

různé 

Microsoft Zune Music 
Market 

WMA Zune Zune Zune přehrávač 

Sony Sony Connect ATRAC Open Magic 
Gate 

Sony Stage Různé, Minidisc 

Real 
Networks 

Rhapsody Real 
Audio 

Helix/Harmony Real Player různé 

Zdroj: Cumberland, vlastní výzkum 

 
 Propojenost systémů stojí na konkrétních konfiguracích v rámci 
hodnototvorného řetězce. Přestože se situace s DRM postupně mění a v prodeji á la 
carte se DRM už od roku 2007 fakticky nevyskytuje, uzavření do systémů stále 
probíhá a bude probíhat na jiných existujících či nových rovinách.  
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 Jestliže obecně platí, že situace v Evropě (kromě Anglie) zaostává zhruba 
jeden a půl až dva roky za situací v USA, v ČR je zpoždění ještě vyšší. Minimálně 
částečnou vinu na tom nesou historické okolnosti. Existuje tu velká tradice 
ilegálního trhu s hudbou, typická pro celý bývalý východní blok a důvodem se zdá 
být i specifičnost centrálně řízeného nahrávacího průmyslu, který 
v Československu vládl od roku 1946 do 1989. Díky tomu dnes téměř veškerá 
práva k československé hudbě od padesátých let vlastní Supraphon, popřípadě 
slovenská Forza, která vlastní katalog nahrávací společnosti Opus. Atraktivita 
digitální hudby do velké míry vychází z nabídky starších materiálů, které v offline 
distribuci nebyly k mání, a tomu musí předcházet nákladná digitalizaci archivních 
nahrávek. Zpřístupnění celé tuzemské hudební historie tak u nás stojí na 
finančních možnostech malých národních firem, které jsou o poznání skromnější 
než u mezinárodních koncernů. K dalším z důvodů patří pomalý nárůst 
vysokorychlostního internetového připojení a stále trvající velmi špatné pokrytí 
3G sítí. Ta v současnosti činí asi šest procent území (Meravá 2011), což velmi 
znesnadňuje situaci speciálně mobilním streamovacím službám.  
 Například  v oblasti mobilní hudby se ale na českému trhu relativně dařilo. 
Už výroční zpráva o digitální hudbě z roku 2005 konstatovala, že penetrace 
mobilní hudby je v Česku téměř 100% (IFPI 2006). Obecně však digitální trh 
zůstává na zhruba pěti procentech, což v roce 2010 bylo 25,1 milionu Kč. 
Celosvětový průměr je přitom okolo třetiny. Vývoj trhu a současnou struktur 
ukazují grafy 8.1 a 8.2. 
 
Graf 8.1: Vývoj českého trhu s nahranou hudbou 2006-2010 (v milionech USD) 

 
Zdroj: IFPI 2012: 42 
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Graf 8.2: Rozložení českého trhu s nahranou hudbou 2010 

 
Zdroj: IFPI 2012: 42 
 
 Popis české historie a současnosti člením na p2p a server-klient systémy. U 
rozvinutějšího modelu server-klient se historii a současnosti věnuji zvlášť. 

 
 
 P2P distribuce je typická tím, že se často pohybuje mimo oficiální kanály a 
jako taková obchází teritoriální omezení spjatá s autorskoprávními režimy.  
Jakákoliv mezinárodní P2P síť proto existuje i na území České republiky. Vlastní 
tuzemské p2p sítě se tak u nás objevují pravděpodobně jen na úrovni 
koordinačních míst tzv. trackerů v protokolu bitTorrent. 
 Česká internetová scéna se ale vyznačuje jednou velmi velkou sociální sítí, o 
níž by se z určitého pohledu dalo tvrdit, že funguje jako centralizovaná P2P síť. 
Bandzone.cz byl založen v roce 2005 jako server, který zprostředkovává prostor 
pro internetovou prezentaci hudebních skupin a umělců. Uživatelé si nahrají 
vlastní hudbu na server, sami tedy generují obsah, a ten je odtud potom k dispozici 
jakýmkoliv uživatelům internetu. Mohou ho streamovat nebo i stahovat, podle vůle 
autora. Od té doby se ji podařilo vybudovat si monopol v této oblasti nejen v ČR ale 
zároveň i na Slovensku.  

 
 

 Situace se službami Server-Klient je rozsáhlejší a má i živější historii a 
současnost. Pro českou digitální hudbu byl prvním klíčovým rokem rok 2006. 
Tehdy se na tuzemském trhu objevilo hned několik služeb, z nichž ani jedna dnes 
už neexistuje v původní formě. 
 Allmusic.cz byl vůbec první český obchod s digitální hudbou. Patřil do 
skupiny Vltava Stores a spustil svou činnost v listopadu 2006. Po roce fungování 
měla okolo stovky objednávek denně, jejichž průměrná hodnota se pohybovala 
okolo 95 Kč (Allmusic 2007).  Dnes je zařazený jako hudební sekce portálu Vltava a 
digitální hudbu už neprodává. 

fyzické nosiče 
75% 

performance 
rights 
20% 

digitální 
5% 

licencování do reklam 

reálná vyzvánění 

uvítací tóny 

předplatné 

mobilní skladby 

ostatní 



 

60 

 

 Server TopFun patřící společnosti DIVIDA. s.r.o na spustil digitální prodej 
hudby také konci roku 2006. Počáteční stav jeho katalogu bylo 100.000 skladeb 
distribuovaných ve formátu wma. Na konci roku 2007 nabízel již 350.000 skladeb, 
poskytoval i půjčování filmů a videoklipy. Ve spolupráci se společností Bontonfilm 
plánoval implementaci filmových katalogů světových společností, což popisoval 
jako „jeden z největších projektů v oblasti internetové zábavy v zemích EU“. Dnes 
Topfun stále existuje, po několika letech neúspěchů byl ale v tom loňském výrazně 
přeprofilován na streamování filmů (Topfun 2007, Borovan 2012). 
 Další prodejna digitální hudby I-legálně ve vlastnictví akciové společnosti 
DVC International spustila svůj web také na konci roku 2006. V roce 2008 se 
spojilo s operátorem Vodafone, který v rámci studentského tarifu nabízel 
neomezený přístup do databáze i-legálně, a nadále s ním rozvíjel spolupráci 
(Vodafone 2008). Významná změna poté nastala až v polovině roku 2010, kdy i-
legálně odstranilo DRM ochranu z prodávaných skladeb, a později ve stejném roce 
otevřela hudební centrum IvyPlayer. To bylo dostupné uživatelům na paušálním 
principu. Pokud uživatel zaplatil, získal přístup k celému katalogu i-legálně, který 
v té době čítal okolo jednoho milionu skladeb. Kromě toho se mu zpřístupnila celá 
databáze hudební sociální sítě Bandzone.cz a zhruba stovka rádií. Cena měsíčního 
předplatného činila 249,- Kč, pokud si uživatel zaplatil na celý rok tak 199,- Kč na 
měsíc.  K tomu si ilegálně postupně vybudovalo vlastní tým hudebních redaktorů, 
kteří pravidelně informovali o novinkách v hudbě (Portál ilegálně představuje 
2010). 
 Na začátku roku 2011 nicméně služba ukončila činnost. Podle vyjádření 
majitele to mělo být kvůli připravovanému projektu JetMusic, na němž se měly 
samy podílet nahrávací firmy. Nejspíš se jednalo o pracovní název dnešní služby 
MusicJet, viz níže (Ilegálně, největší český obchod 2011). 

 
 

V České republice momentálně12 funguje 13 služeb, které digitálně distribuují 
hudbu (vyjímaje internetová a digitálně vysílající rádia). 

7digital 

 Velký britský agregátor 7digital provozuje již od roku svůj obchod á la carte 
s poměrně diverzifikovanými cenami. Byl také zřejmě prvním obchodem s licencí 
pro ČR, který prodával skladby bez DRM. Svůj prodej navíc provazuje s úspěšným 
přehrávačem Songbird, z něhož je možné přímo kupovat hudbu. 

Bontonline 
 
 A la carte obchod Bontonline spustil své stránky v dubnu 2012. Je vlastněný 
firmou Bonton, která mimojiné provozuje síť kamenných obchodů s hudbou a 
filmy a hrami Bontonland nebo vlastní uměleckou agenturu zastupující hudební 
umělce. V době psaní tohoto textu se nachází stále v beta verzi a zatím nabízí jen 
100 000 skladeb, do léta 2012 je ovšem přislíben rovný milion. Podle jejího šéfa 
Wronky je jeho účelem nejen kokurovat iTunes, ale do budoucna by se také měl 
                                                 
12 Situace ke 12. 5. 2012, aktuální informace ke službám B2C na  
http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-europe.php 

http://www.pro-music.org/Content/GetMusicOnline/stores-europe.php
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stát digitálním kanálem komplexního marketingu, který poskytuje svým umělcům 
(Matějka 2012). 

Deezer 

 Francouzská streamovací služba Deezer oznámila na konci roku 2011 
ambiciózní plán rozšířit se do celého světa a pokrýt do jednoho roku většinu 
planety kromě klíčových trhů Japonska a USA (Wauters 2011). V rámci této 
expanze se na začátku ledna 2012 objevila i v České republice. Deezer nabízí přes 
webové rozhraní nebo přes aplikaci poskytuje dva placené tarify pro neomezený 
přístup, s měsíčním poplatkem za €3.49 nebo €6.99. Neplacený poslech je možný 
jen v třicetisekundových ukázkách. Kromě streamování je k dispozici i externí 
prodej skladeb přes obchody iTunes nebo AmazonMP3. 
 
eMusic 
 
 Historicky první prodejna s hudbou bez DRM změnila během vývoje 
výrazně svůj obchodní model. Zaprvé se přeorientovala na členský systém 
s měsíčním předplatným, zadruhé rozšířila svůj katalog i o repertoár majors. Dnes 
nabízí čtyři cenové programy od dvanácti do dvaatřiceti amerických dolarů 
měsíčně, přičemž v každém z programů dostane předplatitel určitý počet bodů, za 
něž si kupuje skladby nebo desky. Jedna skladba rovná se jeden bod, jedno album 
rovná se dvanáct bodů, nezávisle na tom, kolik skladeb obsahuje. V současnosti má 
podle vlastních webových stránek více než 300,000 předplatitelů.  
 
iTunes Store 
 
 Vývoj obchodu firmy Apple byl několikrát popsán v textu. Na podzim 2011 
vstoupil na český trh, devět let po svém otevření v USA.  Ceny má stejné v rámci 
celé EU. 
 
MusicJet 
 

Kromě iTunes vstoupily na trh v roce 2011 ještě dvě další tuzemské služby. 
Jendou z nich byl  MusicJet, který byl spuštěn na konci září 2011.  

MusicJet funguje na bázi aplikace, kterou si uživatel stáhne do svého 
počítače a přihlášený pod svým účtem si pouští hudbu. Služba se nabízí ve třech 
verzích podle freemium modelů. Ocenění zůstává oproti podobným zahraničním 
službám nižší. Nejnižší verze poskytuje přístup ke katalogu v přístroji s operačním 
systémem Windows, tedy ke stolním počítačům a klasickým laptopům. Je zdarma a 
mezi skladbami se objevují reklamy. Druhá verze stojí 75 Kč za měsíc, je bez 
reklam a obsahuje exkluzivní materiály. Třetí verze za 149 Kč, umožňuje používat 
službu na přístrojích s operačními systémy Symbian, Android a iOS, tedy ve 
vybraných smartphonech a tabletech a stejně tak dovoluje i „offline“ přístup. 

Ve všeobecných podmínkách služby se dále vysvětluje, že „uživatel může za 
jedno období (tj. měsíc) licencovat skladby na neomezeném počtu počítačů. 
Synchronizaci může provádět do max. 3 přenosných zařízení během tohoto 
období“ (MusicJet 2011). V konkrétním okamžiku je možné používat službu pouze 
na jednom zařízení. Skladby se streamují ve formátu OGG a bitrate závisí na typu 
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služby. Skladby obsahují „technické prostředky ochrany práv Digital Rights 
Management, nebo jinou ochranu práv dále jen jako ‚DRM‘“ (MusicJet 2011). 
 Z pohledu majetkové účasti má 80% podíl má firma Bald Brothers, 
vytvořená pro tento účel. Ředitelem je Michal Horák, jinak majitel Advanced 
Telecom Services, největšího českého agregátoru hudby a jiného obsahu do 
mobilních telefonů.  Zbylých dvacet procent si mezi sebe dělí kolektivní správce 
OSA, mezinárodní majors, český Supraphon. Momentálně má MusicJet (v ČR a SR 
dohromady) 120 tisíc registrovaných uživatelů a zhruba 20 tisíc z nich používá 
prémiovou verzi (Vyleťal 2012). To je zatím méně než jedno procento 
obyvatelstva. Strategické spojení s poskytovatelem připojení k síti se podařilo 
službě pouze na Slovensku, kde operátor Orange nabízí speciální tarif včetně 
služby MusicJet. 
 
Nokia Music 

 Služba Nokia Music byla celosvětově spuštěna na konci roku 2007. V ČR 
dnes podle oficiálních materiálů funguje jako pozůstatek ze služby Ovi a je 
přístupná pouze z mobilních telefonů Nokia. 

O2 Active 

 Služba O2 Active vznikla v roce 2006 přejmenováním již dva roky předtím 
fungující služby Eurotel Live! po odkoupení Eurotelu firmou Telefonica (Matura 
2006, Votruba 2004). Kromě prodeje zvonění, uvítacích melodií a kompletních 
mp3 skladeb dnes nabízí i „mp3 balíčky“, v rámci nichž si uživatel může za 80 Kč 
stáhnout na telefon 5 skladeb měsíčně. 
 
T-music 
 
 V roce 2007 spustil operátor T-mobile pro své zákazníky internetovou 
prodejnu Play jako součást většího hudebního projektu T-music. Skladby se 
prodávaly ve formátu WMA nebo DCF vyvinutým firmou Sony Ericsson. K dispozici 
bylo více než 400 tisíc skladeb oceněných mezi 22 a 35 korunami, celé album se 
prodávalo od 249 Kč. Ačkoliv byla služba na konci roku 2010 ukončena, T-music 
dnes stále prodává mp3 a zvonění v menším rozsahu. 
 Kromě klasického obchodu spustil operátor ještě projekt exkluzivního 
prodávání alb vybraných skupin za cenu, kterou si určili sami zákazníci (tzv. Tip-
jar model). Na jaře 2009 nabídl prodej desky rockové skupiny Wohnout, podobně 
postupovalo i u kapel Vypsaná Fixa či Horkýže Slíže (T-mobile 2009). V roce 2011 
se potom přistoupilo na koncepční model doprovázený založením T-music fondu. 
Vybranou částku z prodeje nyní vždy vlastními financemi T-mobile zdvojnásobí a 
částku pak předá umělci (Špulák 2011). 
 
Supraphonline 
 
 Krátce po MusicJetu přišel na trh na podzim 2011 firemní obchod firmy 
Supraphon Supraphonline. Pro Supraphon, jehož příjem z digitální hudby činil 
v roce 2010 5% celkového zisku, tak nový obchod představuje jednak další 
distribuční kanál a jednak možnost, jak vykompenzovat náklady na digitalizaci 



 

63 

 

zvukového archivu. V katalogu má Supraphonline především vlastní skladby, 
začíná ovšem distribuovat i alba menších českých nahrávacích společností nebo 
umělců, které si svou hudbu vydávají sami.  Počáteční stav katalogu sestával 
v listopadu 2011 z 1 090 alb populární hudby, 1 184 alb klasické hudby a 334 alb 
mluveného slova. Cena alb začíná u 69 Kč, cena skladeb pak od 15 Kč, nakupovat 
lze s velkým množstvím platebních možností (Vedral 2011). 
 
Uloz.to 
 
 Internetová úložna uloz.to vznikla už v roce 2007 s cílem, poskytovat 
uživatelům datovou kapacitu pro ukládání a přenos větších souborů. Na jaře 2012 
se poprvé představila jako oficiální distribuční kanál, když exkluzivně nabídla nové 
album rockové skupiny Ready Kirken. Podle dostupných informací (Vyleťal 2012) 
se jedná o kompletní přeměně služby uloz.to na formální distribuční platformu. 
Vlastníkem je firma Nodus Technologies. 
 
Vodafone 
 
 Vodafone spustil svůj prodej mobilní hudby v rámci projektu Vodafone live! 
už v roce 2004 ve 13 zemích (IFPI 2005). V rámci live! si uživatelé mohli vybrat 
v multimediální prodejně různá zvonění, obrázky, hry či si jen přečíst zprávy. 
V České republice zpřístupnilo své služby o dva roky později (Vodafone přichází 
2006). Nejdříve fungovalo jen na určitých typech telefonů, později se rozšířilo na 
všechny. Od roku 2009 nabízelo skladby bez DRM ochrany, technologické řešení 
vyvíjel Vodafone ve spolupráci s i-legálně.cz (Kůžel 2009). 
 Na podzim 2011 se služba přejmenovala na Vodafone Galerie (Vejtasa 
2011), která je přístupná jako aplikace pro operační systémy Android a iOS, tedy 
přes Android Market a obchod Apple. Má fungovat „jako exkluzivní butik, v němž 
zákazník nalezne pouze doporučený a bezpečný obsah, který poté může okamžitě 
stáhnout a zaplatit prémiovou SMS.“ (Vodafone 2011) 
 
Youtube 
 

Server pro nahrávání videa Youtube.com vznikl už v roce 2005, do češtiny 
byl lokalizován až na podzim roku 2008 (Youtube 2008). Původní účel jako 
platformy pro sdílení videí natočených uživateli, už v roce 2006 ale uzavřel 
s Warner Music dohodu o finanční kompenzaci (Sweeney 2006). Postupně se tak 
přeměnil v marketingový nástroj tak i zdroj zisku vlastníků práv. Kromě klasických 
videí slouží často i pro distribuci hudby, k níž je připojen libovolný obrazový 
materiál. 
 

Dodatek:  
 
Hudební banka.cz 
 

Mimo zmíněný výčet má od roku 2011 má Česká republika také svého 
zástupce na poli mezifiremní (B2B) digitální distribuce. Portál hudebnibanka.cz je 
online licenční služba, která má sloužit výrobcům reklam a jiným komerčním 
uživatelům produkční hudby. Produkční hudba je typicky zvuky nebo skladby 
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určené do reklam či filmů. Z právního pohledu je velmi specifická, protože se 
v drtivé většině jedná o skladby vytvořené v rámci zaměstnaneckých smluv nebo 
smluv o díle, takže kompletní práva jsou připsána nakladatelstvím. Vlastníkem a 
provozovatelem hudební banky je jedna z největších českých firem v oblasti 
produkční hudby Studio Fontána, které zároveň provozuje své nakladatelství a 
vytváří vlastní banky produkční hudby a zvukových efektů.  
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 Nacházíme se v době, kdy technologie hraje důležitou roli při vytváření 
struktur trhu i korporátních strategií. Informace předávané po technologických 
sítích vytvářejí nezanedbatelnou část ekonomiky a to, co je přenášeno, se stává 
předmětem zisku. V takové době čelí tak tradiční odvětví jako trh s hudbou novým 
výzvám. Už od osmdesátých let můžeme sledovat proces, v rámci něhož se hudební 
průmysl přeorientovává z výroby artefaktů na výrobu práv. Vstup do informační 
ekonomiky a odhmotnění hudby teď tuto tendenci ještě významně podpořily. 
Digitální distribuce představuje dnes zhruba třetinu příjmů hudebního trhu a stále 
roste (IFPI 2012). Mnohé věci se tak mění. Proměňuje se struktura, hodnototvorný 
řetězec, ekonomické i právní podmínky.  
 Jednou z klíčových změn, kterou digitální distribuce přinesla, je vstup 
maloobchodníků do oblasti uživatelů práv a tedy do celého koloběhu obchodu 
s hudebními právy. V digitálním prostoru tak získávají povinnosti neporovnatelné 
s těmi, kterými oplývali off-line maloobchodní prodejci. Dostávají se přitom do 
přímé konfrontace s vlastníky práv a do nerovného vztahu mezi nabídkovou a 
poptávkovou stranou. Monopolistický charakter kulturních průmyslů deformuje 
nabídku, přičemž špatná substitovatelnost hudebního zboží vytváří tlak na 
poptávku, protože prodejci chtějí mít v katalogu všechnu dostupnou hudbu. 
Poslední slovo přitom vždy zůstává u vlastníků práv. Nahrávací společnosti si 
v digitálním prostředí vydobyly exkluzivní postavení a stejně tak si udržují 
významnou roli i dlouhodobě posilující kolektivní správci. Speciálně v Německu 
má organizace GEMA jako největší kolektivní správce na světě s ročním obratem 
kolem jedné miliardy eur až neuvěřitelně velkou moc. Nemůže sice přímo 
odmítnout poskytnout licence, při vyjednávání speciálních tarifů je však schopná 
blokovat vstup firmy na trh i několik let. 
 Ani rozkvět trhu s digitální hudbou v posledních letech neznamenal 
oslabení této pozice vlastníků, třebaže velcí maloobchodníci jako iTunes mají jistě 
silnější postavení než ti malí. Změna se odehrála jen v tom smyslu, že se 
restriktivní licencování („hudbu licencovat nebudu“) přeměnilo na licencování 
preferované („hudbu poskytnu tomu, kdo mi za ni nabídne nejvíc“)(Dolata 2011: 
15). Hudební firmy si dnes vybírají, komu dají svou hudbu k dispozici a rostoucí 
konkurence mezi internetovými službami jim poskytuje dobrý manévrovací 
prostor.  
 V některých případech si tak vlastníci práv berou podíl přímo ve společnosti 
provozující obchod. V jedné z nejpopulárnějších dnešních streamovacích služeb 
Spotify vlastní čtyři dnešní  majors spolu se sdružením nezávislých nahrávacích 
firem 18% akcií (Jerrang 2009). Podobné majetkově propojená je, jak jsme viděli, i 
česká služba MusicJet. Nahrávací firmy vyžadují také často velké zálohy. Mluví se o 
doložkách nevyšších výhod, které vlastníci práv vkládají do dohod a zajišťují si tím, 
že konkurenční nahrávací společnost nedostane lepší podmínky než oni sami 
(Moya 2010).  
 Někteří autoři se domnívají, že díky dekoncentraci produkční stránky 
hudebního průmyslu a myšlenkovému proudu, který nabourává právní legitimitu 
duševního vlastnictví v digitálním prostředí, bude síla vlastníků práv v budoucnu 
slábnout. Data ale prozatím ukazují, že naprosto zásadní podíl na trhu s digitální 
hudbou stále patří repertoáru majors. V roce 2011 to bylo pro evropský digitální 
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trh okolo 90%. Nevypadá to tedy, že by se situace mezi vlastníky a uživateli, která 
je pro digitální svět nanejvýš důležitá, měla v nejbližší době radikálně proměnit. 

Pokud jde ze současného vývoje něco usuzovat, tak je to pokračování 
nastoupeného trendu prolínání produkce, distribuce a spotřeby mediálních 
obsahů. Vizionáři teorie konvergence tvrdí, že v blízké budoucnosti bude jakýkoliv 
obsah dostupný v jakémkoliv domácím spotřebiči skrze jakoukoliv technologickou 
platformu. Jenkins (2006: 14-16) takto mluví o „černé krabičce“ jako fenoménu 
doby, který se snaží zkonstruovat všichni výrobci spotřební elektroniky. 
Teoreticky by měla umět přehrát jakýkoliv obsah, kdykoliv a kdekoliv. Podobné 
představy se navíc objevují nejen u výrobců hardware, ale i ze strany výrobců 
obsahu. Když se v roce 2002 spojovaly firmy Universal a Vivendi, tvrdily, že jejich 
cílem „poskytovat to, po čem zákazník touží, po celé zeměkouli, skrze jakoukoliv 
technologii“ (Matlack et al. 2000). 

Zvuky už dnes produkují nejrůznější zařízení od čteček knih k malým 
klíčenkám s reproduktorem a Krasilovsky (et al 2007: 422) tvrdí, že hudebními 
přehrávači jsou potenciálně všechna zařízení, která mají nebo do nichž se dá 
zabudovat mikroprocesor. Představa, že si pouštíme oblíbené skladby skrze 
toustovač nebo zubní kartáček, nezní zřejmě o moc více nesmyslně, než mohla 
před dvaceti lety znít předpověď, že budeme běžně poslouchat hudbu z telefonu.  

V situaci, kdy hudbu přehrávají teoreticky veškeré elektronické přístroje a 
samotná hudba platí za jeden z mnoha mediálních obsahů, kterým se tyto přístroje 
plní, vystupuje důležitost jedné z novinek, které přinesly digitální technologie , a to 
schopnost dělat se stejnou informací více věcí než dříve. Právě díky tomu se, jak 
poznamenávají Shapiro, Varian (1999:8), pro nás informace stávají hodnotnější. 
Někteří mluví o proměně digitální hudby v komoditu a jiní zase poukazují na to, že 
vykazuje prvky veřejného statku, který už z podstaty nelze distribuovat pomocí 
tržního mechanismu. To vše odráží jev, v němž se hudba začleňuje do rozmanitých 
systémů informační ekonomiky. Ty na jedné straně mění veškerý vstupní materiál 
ve virtuální obsah podléhající soubojům o kontrolu a moc, na druhé ale dovolují 
„dělat s hudbou více věcí než dříve“. 

Nahraná hudba bezpochyby přidává hodnotu, ať už ji připojíme 
k čemukoliv, a tam, kde je přidaná hodnota, tam potenciálně roste i zisk. To je 
pravidlo, které platí a platit bude. V situaci, kdy se z maloobchodníků stali uživatelé 
práva a zařadili se tak po bok médií jako rádio nebo televize, se ale alokace zisku a 
obecně chápání trhu s hudbou zákonitě posouvá. Pro maloobchod je typické 
vydělávání nahranou hudbou, pro uživatele práv vydělávání s pomocí nahrané 
hudby a je to právě pohyb mezi těmito dvěma módy, co hraje na dnešním 
digitálním trhu klíčovou roli. Jaké konkrétní formy obchodu a zpeněžení se ale 
v této situaci do budoucna uchytí, to lze odhadnout velmi stěží. 
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 Předmětem diplomové práce je nová forma hudební distribuce, která se 
objevila v devadesátých letech spolu s rozvojem komunikačních technologií 
založených na digitálním kódování dat. Digitálně distribuovaná hudba a její trh je 
zde chápána jako spojení dvou původně odlišných světů s odlišnými obchodními 
principy, informačních technologií a hudebního průmyslu. Právě to přináší do 
zaběhlého světa obchodu s hudbou nové výzvy. 
 První část práce je přehledová a poskytuje základní souhrn vývoje 
informační ekonomiky a moderního nahrávacího průmyslu. Přes procesy 
koncentrace mediálních průmyslů, digitalizace a rozvoje komunikačních sítí se 
dostává ke specifické výchozí pozici pro vznik digitální distribuce. Ta je poté 
rozebrána a klasifikována. 
 Druhá část práce se věnuje třem tematickým oblastem, v nichž s přechodem 
hudebního trhu k digitální distribuci dochází ke změnám. Jako první jsou 
rozebrány otázky ekonomické, tedy především oceňování a hodnoty nebo pojem 
digitálního statku. Následuje oblast právní, která rozebírá změny v oblasti 
licencování a zaměřuje se v detailu na komplikovanou situaci kolektivních správců. 
Poslední oblastí jsou potom změny na organizační úrovni. Sem patří přehodnocení 
strukturálního a hodnototvorného řetězce, otázky systémů a standardů. Na závěr 
je podán přehled situace s digitální hudbou v České republice. 

 
 The master thesis focuses on a new form of music distribution that has 
emerged in nineties alongside the development of digital communication 
technologies. Digitally distributed music with its market is here understood as a 
merger of two initially different worlds, the one of information technologies and 
the one of music industry. The new connection brings about also new challenges to 
cut-and-dried processes of music business. 
 The first part of the text provides a basic overview of developments of the 
information economy and after-war recording industry. Then, through processes 
of media industry concentration, digitalization and arrival of communication 
networks it gets to a specific starting situation for digital music distribution. Its 
history is next examined and classified. 
 The second part deals with three thematic fields in which the changes 
connected with digital music market are most visible. The first area is economic 
and among others examines problems of pricing, valuation and the new category of 
digital good. As the next there comes a legal area aiming at changes in digital 
licensing and uneasy situation with collective management of copyright. The last 
realm concerns organizational changes. There belongs a rethinking of structural 
and value chain and questions of systems and standards. The last chapter then 
gives a short overview of the situation with digital music in the Czech Republic. 
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Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der neuen Form der 

Musikdistribution, die sich in neunziger Jahren mit der Entwicklung der digitalen 
Kommunikationstechnologien entdeckt hat. Digital distribuierte Musik und ihrer 
Markt ist hier beschreibt als eine Verbindung von zwei ursprünglich getrennten 
Gebieten mit verschieden Geschäftsprinzipen, und zwar des Gebiets von 
Informationstechnologien und Musikindustrie. Zusammen bringt dieser Wechsel 
neue Herausforderungen zu angeeigneten Geschäftsprinzipen. 

Das erste Teil der Arbeit gewährt einen Überblick der Entwicklung von 
Informationswirtschaft und modernen Musikindustrie. Durch die Medienindustrie- 
Konzentration und Digitalisierung der Kommunikationsnetze gelangt der Text zum 
Antritt der digitalen Distribution. Die ist darauf beschreibt aus dem 
systematischen Sicht. 

Das zweite Teil berührt drei thematische Bereiche, die dank dem 
Digitalübergang verändert werden. Erstens kommen ökonomische Fragen an, 
besonders Preisbildung, Wert und der Begriff des digitalen Gutes. Zweitens wird 
das juristische Gebiet erwähnt, in dem die Änderungen in Lizenzierung und der 
komplizierte Zustand der Verwertungsgesellschaften analysiert werden. Als letzte 
kommt auf Organisationänderungen an. Hierher gehören Verschiebungen in der 
Struktur- und Verwertungskette, Fragen der Systeme und Standards. 

Das letzte Kapitel beschreibt kurz die heutige Situation und den Markt mit 
der digitalen Musik in der Tschechischen Republik.  


